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DE PAUSELIJKE WERELDBRIEF OVER HET
MYSTISCH LICHAAM VAN CHRISTUS(I)
door Prof. Mag, E. DRUWE S.J.
Deze heerlijke brief over onze eenheid in Christus dankt zijn outs, zooals
we uit de inleiding kunnen opmaken, aan het schrijnend gevoelde kontrast
tusschen de tegenwoordige verscheurdheid der volkeren, in een moordenden
oo rlog, en de verheven eenheid, die Christus onder alle menschen wil verwezenlijkt zien in zijn Kerk. Zoo innig als de band is, die in ieder van ons
alle ledematen van ons lichaam tot één menschelijk organisme samenbindt,
moet ook de ban d zijn, die de menschen van alle kleuren en rassen, van
alle volkeren en naties, samensnoert tot het ééne mystisch Lichaam van
Christus.
Het mystisch Lichaam van Christus ! Voor vele lezers klinkt die uitdrukking
wellicht nieuw, of roept maar zeer vage denkbeelden op. De leer daardoor
aangeduid is nochtans zoo oud als de Kerk. Reeds de H. Paulus hield haar
in zijn brieven meermaals a an de eerste christenen voor. Zoo b.v. schrijft hij
aan de Korinthiërs : « Zooals het lichaam één is, ofschoon het veel leden
Beeft, en van den anderen kant al de leden v an het lichaam, hoe talrijk ook,
één lichaam vormen, zoo ook Christus. Allen toch, joden of heidenen, slaven
of vrijen, allen zijn we in één Geest tot één lichaam gedoopt, en allen
zijn we met één Geest gedrenkt. W ant ook het lichaam bestaat niet uit één
lid, maar uit meerdere leden. Al zei de voet : omdat ik geen hand ben, behoor
ik niet tot het lichaam; toch behoort hij tot het lichaam. En al zei het oor :
omdat ik geen oog ben, behoor ik niet tot het lichaam; toch behoort het
tot het lichaam. Zoo heel het lichaam één en al oog was, waar bleef het gehoor;
was het één en al gehoor, waar bleef dan dei reuk ? ... In werkelijkheid
zijn er veel leden, doch slechts één lichaam. Het oog kan tot de hand niet
zeggen : ik heb u niet noodig; het hoofd niet tit de voeten : ik heb u niet
.nodig ... En wanneer één lid lijdt, lijden alle leden mee; komt één lid in
aanzien, alle leden deelen in zijn vreugde. Welnu, gij zijt he t lichaam van
Christus, en ied er in het bizonder zijn leden. » (1 Kor., XII, 12-27; vgl. Rom.,
XII, 4-5) . Christus zelf, het mensch geworden Woord Gods, zoo legt hij aan
1e Ephesiirs uit, is het Hoofd van dit Lichaam : « De Vader der glorie
.
heeft alles onder zijn voeten gesteld, en Hij heeft Hem a an de Kerk geschonken als Hoofd van alles; zij is zijn Lichaam, vol van Hem, die alles in
allen vervult » (Eph., I, 17 en 22-23; vgl. Kol., I, 18).
De Apostel Paulus drukt overigens slechts met andere woorden uit, wat
Christus zelf in zijn troostrede na het laatste avondmaal had gezegd : « Ik
ben de ware wijnstok ... Blijft in Mij, en ik bluf in u. Zooals de rank uit
zichzedf geen vrucht kan dragen, maar alleen wanneer ze in den wijnstok
blijft, zoo kunt ook gij het niet, wanneer ge niet blijft in Mij. Ik ben de
wijnstok, gij zijt de ranken » (Joh., XV, 1-5). Dat Paulus deze leer bizonder
benadrukte, komt wellicht hier bij dat Christus zelf, toen hij den vervolger
der jonge Kerk neerbliksemde op den weg naar Damaskus, hem aanstonds
(1) Daar wij den oorspronkelijken latijnschen tekst van de Encycliek nog niet
k onden bemachtigen, gaan we voort op de Italiaansche vertaling van het Osservatore
Romano (4 Juli 1943) , overgenomen in La Civiltà cattolica, 17 Juli en 7 Augustus
1943, blz. 73-95; 156-172. De cijfers na onze aanhalingen verwijzen naar die bladzijden.
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Mij ? .. _
ge ltIij
voor die mysteri,euze
mysterieuze eenheid stelde:
stelde : « Saulus,
Saulus, Saulus, waarom vervolgt ge
Ik ben
;ben Jezus, dien
dien gij
gij vervolgt
vervolgt»» (Handel.,
(Handel., IX,
IX, 4-5)
4-5)..
De Kerkvaders
Kerkvaders hebben
hebben die
leer bij
'bij alle
alle mogelijke
mO'gelijke gelegenheden
gelegenheden aangewend,
aangewend,
die leer
hetzij om
de eenheid
eenheid der
der Kerk
iKerk tegen
tegen de
de ketters
ketters en
enscheurmakers
scheurmakers te
te verdeverdehetzij
om de
digen,
hetzij om
O'm de
de christelijke
christelijke plichten,
plichten, voornamelijk
vO'ornamelijk de
de naastenliefde,
naastenliefde, in
in te
te
digen, hetzij
scherpen. De
vooral weet haar,
haar, in zijn
zijn preeken
preeken tot het visschersvisschersscherpen.
De H.
H. Augustinus vooral
VO'lk van Hippo,
HippO', O'P
meest populaire
populaire wijze
stellen. En
En toch
tO'ch geraa~te
geraakte
volk
op de meest
wijze voor
voor te stellen.
die verheven
eenigszins in
in de
de vergetelheid,
vevgetelheid, alhoewel
alhoewel de
de groote
groO'tetheologen
theolO'gen.
verheven leer
leer eenigszins
nooit nalieten
nalieten met
met nadruk
nadruk erop
erO'P te
te wijzen;
wijzen; maar
maar het
het met
metDescartes
Descartesalgemeen
algemeen..
nooit
dO'orzettend rationalisme,
ratiO'nalisme, voortkankerend
voortkankerend tO't
het volslagen
volslagenindividualisme
individualisme
zich doorzettend
tot het
der vO'rige
ervoor als het
het ware
waregesloten.
gesloten.Het
Hetherontwakend
herO'ntwakend
der
vorige eeuw,
eeuw, hield
hield de
de geesten ervoor
besef
der menschelijke
menschelijke samenhoorigheid,
samenhoorigheid, dat
de laatste
laatstedecenniën
decenniën kenmerkt,
kenmerkt,
besef der
dat de
vestigde opnieuw
O'pnieuw de
de aandacht
dit kostbaar
kO'stbaar erfstuk
erfstuk der
derchristelijke
christelijke leer.
vestigde
aandacht op
op dit
Het punt werd weer met al de middelen der hedendaagsche theolO'gische Hetpunwrdmaleindrhagscetolih
wetenschap ter
studie genomen;
genO'men; tal van
van recente
recente artikelen
artikelen en
en boeken
boeken getuigen
getuigen
wetenschap
ter studie
levendige belangstelling
belangstellingervoO'r.
liturgische beweging
beweging en
en de
dekatholieke
katholiekevan levendige
ervoor. De liturgische
actie doen
dO'en deze
deze gedachte
gedachteininbreederes
breeder.E!kringen
kringendoordringen.
doordringen .
.« Maar
Maar hoe
zij, het valt
valt toch
tO'ch niet
nietteteontkennen
O'ntk€rulen.,.
hoe verheugend
verheugenddit
dit alles
alles ook
ook zij,
dat aangaande
aangaande dit
dit.leerpunt
leerpunt, niet
niet alleen
alleen grove
grO'vedwalingen
dwalingen door
door degenen,
degenen, die
die
van de
de ware
ware Kerk
Kerk gescheiden
gescheiden zijn,
zijn, verspreid
verspreid worden,
worden, maar
maar ook
OO'k onder
O'nder de
de,
van
omgang komen,
kO'men, die onjuist
O'njuist of
O'feenvoudigweg
€Ienvoudigweg valsoh,
valsch,.
geloovigen theO'rieën
geloovigen
theorieën in
in omgang
de
de gees
.geesten
van het
het rechte
rechte spoor
spoor der
der waarheid
waarheid afwenden
afwenden»» (76)
(76).. Daarom
Daarom heeft
heeft..
ten van
H. de
de Paus
Paus het
het« «tO't
zijnherderlijken
herderlijken plicht
gerekend, de
van het
het.
Z.
Z. H.
tot zijn
plicht gerekend,
de leer
leer van
mystisch
de eenheid
eenheid der
der geloovigen
geloovigen met
met den
den.
mystisch Lichaam
Lichaam van
van Christus
Christus en
en van
van de
gO'ddelijken
heel het
het christenrijk
christenrijk uiteen
uiteen
goddelijkenVerlosser
Verlosserin
in éénzelfde
éénzelfde Lichaam,
Lichaam, aan
aan heel
te zetten
... opdat
zetten...
opdateen
eendieper
dieperdoordringen
doordringen in
in dit
dit mysterie
mysterie steeds
steeds overvloediger
overvlO'ediger
·vruchten van vO'lmaaktheid voortbrenge » (76).
vruchtenaolmkidvrtbeng»(76).
iDe
heele pauselijke
pauselijke uiteenzetting,
uiteenzetting, welke
alleen in
in de
de groote
grO'ote trekken
trekken
De heele
welke wij
wij hier alleen
kunnen
gericht aan
toon en, hoe
hO'e het
hetmystisch
mystisch Lichaam
Lichaam
kunnen weevgeven,
weergeven,is
is erop
erop gericht
aan te toonen,
van Christus
Christus verwezenlijkt
verwezenlijkt is
is in
inde
dezichtbare,
'zichtoare,katholieke
kathO'liekeroomsche
roomscheKerk.
Kerk.Dezer
Deze.
mO'menten: : De
Kerk isis
g1'Ondsteling wordt
grondsteling
wordt trapsgewijze
trapsgewijzebewezen,
bewezen,inin drie
drie momenten
De Kerk
caen lichaam; -- - Zij
een
Zij is het Lichaam
Lichaam van Ohristus;
- Zij
Zij is zijn
zijn mystisch
Lichaam.
Christus; —
mystisch Lichaam.
? ....

Het eerste
eerste punt
punt moet
mO'et ons
O'ns niet
nietlang
langophouden.
ophO'uden. Het
Het isisduidelijk
duidelijk dat
dat'de
de
kathO'lieke
Kerk, -— in
in den
den overdrachtelijken
O'verdrachtelijken zin,
dien iedereen
iedevoon begrijpt,
begrijpt, -- een.
katholieke Kerk,
zin, dien
een
lichaam kan
liohaam
kan en
en moet
moet genoemd
genoemd worden.
worden. Zij
Zij is
is één
éénenkel,
enkel, onverdeeld,
O'nverdeeld, zichtbaar
zichtbaar
geheel, besta
geheel,
bestaande
uit een
een veelheid
veelheid van
van ledematen,
ledematetn, die
die hierarchisch
hierarchisch geleed,
geleed, op
op,
ande uit
één doel gerichte levensverrichtingen vervullen, waarvan de zeven Sakramentenéndoelgrichtvs ngerul,wavdeznSkrmt
om
zoo te
te zeggen
zeggendedelevensorganen
levensorganen zijn.
zijn.
om zoo
De Paus
Paus komt
kO'mt met
met nadruk
nadruk op
op de
de zichtbaarheid
zichtbaarheid terug,
terug, die
met het
het begrip
begrip
De
die met
lichaam
onafscheidbaar samenhangt.
samenhangt. De
De eenheid
eenheid nu
nu van
van het
het Lichaam
Lichaam komt
komt
lichaam onafscheidbaar
tO't zichtbaarheid
zichtbaarheid in
de uiterlijke
uiterlijke belijdenis
belijdenis van
éénzelfde geloof,
het gebruik
gebruik
tot
in de
van éénzelfde
geloof, in het
van dezelfde
dezelfdeSakramenten,
vO'O'ral in
in de
deonderwerping
O'nderwerping aan
aan éénzelfde
éénzelfde
van
Sakramenten, en
en vooral
h1erarchischbestuur.
eenvoudigweg met
de gezaggezaghierarchisch
bestuur.NO'chtans
Nochtansisis de
de Kerk
Kerk niet
niet eenvoudigweg
met de
vO'erders te vereenzelvigen.
vereenzelvigen. Zij
Zij zijn
zijn weliswaar
weliswaar de
de voornaamste
voornaamste onder
O'nder de
de ledeledevoerders
maten; maar tot
tot de
de organische
9rganische geledingen
geledingen van
van het
hetmystisch
mystischLichaam
Lichaambehooren,
behooren.
maten;
behalve de
heele clerus,
clerus, ook
ook nog
nog de
dereligieuzen,
reUgieuzen, die
die de
deevangelische
evangelische raden
raden
behalve
de heele
beoefenen, de
de leeken,
leek en, die
diezich
zichaan
aanden
denlichamelijken
,lichamelijken of
ofgeestelijken
geestelijken dienst
dienst der
der
menschen wijden, en
en gansch
ganschbizonder
de ouders,
ouders, die
die hun
hun kinderen
kinderen tot
tot flinke
flinke
bitonder de
burgers in
in het
hetGodsrijk
Godsrijk opvoeden.
opvoeden.
burgers
Kerk is
is niet
nietalleen
alleeneen
eenmaatschappelijk
maatschappelijk lichaam
lichaam naast
naast andere
andere =
!Maar
Maar de
de Kerk
zij alleen
alleen kan
kan en
en moet,
moet, in
in een
een diepen
diepen en
en waren
waren zin,
zin, het
het Lichaam
vanChristua
OhristUB
Lichaamvan
zij
genoemd worden.
wO'rden. Zij
Zij is immers
immers uitdrukkelijk
uitdrukkelijk en
fO'rmeel door
door Hem
Hem gesticht;
gesticht;
en formeel
genoemd
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Hij
gaf haar,
haar, met
metde
derichting
richtingop
ophet
hetééne
Mnedoel,
doel,haar
haar
hierarchischegeleding,
geleding,
Hij gaf
hierarchische
onder
zichtbaar Opperhoofd,
Opperhoofd, den
diens opvolgers
opvolgers op
op den
den
onder één zichtbaar
den Apostel
Apostel Petrus
Petrus en diens
bisschopszetel
Rome, haar
haar bovennatuurlijke
bovennatuurlijke bewerktuiging
bewerktuiging met
de
bisschopszetelvan
van Rome,
met de
Sakramenten.
Nadat Hij,
Hij. h
haar,
in de
de persoon
persoon van
vanzijn
zijnApostelen,
Apostelen, zijn
zijngoddelijke
goddelijke
aar, in
Sakramenten. Nadat
Openbaring
zijn bloed
bloed door
door het
het
Openbaringhad
had toevertrouwd,bevruchtte
toevertrouwd, bevruchtteiHij
Hijhaar
haar met
met zijn
Kruisoffjer,
en bevestigde
bevestigde Hij
Hij hare
hare wereldomspannende
wereldomspannende zending
zending ddoor
de zichtzichtKruisoffer, en
oor de
bare uitstorting
uitstorting van
den Heiligen
Heiligen Geest
Geest en
en het
het wonder
wonder der
der spraken
spraken op
op
bare
van den
Pinksterdag.
Eenmaal-gesticht,
niet aaan
haar lot
lot over.
over. Plechtig
Plechtig heeft
heeft
Eenmaal'
gesticht,liet
liet Hij
Hij zijn
zijn Kerk
Kerk niet
an haar
Hij aan zijn
zijn Apostelen,
Apostelen, op het
hat oogenblik
oogenblikvan
vanhet
hetsupreme
supremescheiden,
scheiden,zijn
zijnblijvenden
·blij'venden
Hij
bijstand
macht gegeven
gegeven in
in den
den hemel
hemel en
enopopaardes.
aard€!.
bijstand toegezegd:
toegezegd :«Mij
« Mijisis alle
alle macht
Gaat
dus heen
heen:: onderwijst
blijf altijd
altijd bij
bij u,
tot aan
aan
Gaat dus
onderwijstalle
allevolken...
volken ... Ziet,
Ziet, ik
ik blijf
u, tot
het
einde der
der wereld
wereld»
(Matth. XXVIII,
XXVIII, 18-20)
18-20).. Christus
Christus blijft
blijft zijn
zijn Kerk
Kerk
het einde
» (Matth.
besturen.
Vooreerst door
door zijn
zijn zichtbaren
zichtbaren plaatsverv
plaatsvervanger
op aarde,
aarde, den
den paus
paus
besturen. Vooreerst
anger op
van Rome,
Rome, aan
aan wien
wien Hij
Hij de
deheele
heelekudde,
kudde, lammeren
laimmeren en
enschapen,
schapen, —
- eenvoudige
eenvoudige
geloovigen
geloovigen en gezagdragers
gezagdragers —,
-, te
te weiden
weiden beval
beval - (Zie
Joh., XXI,
XXI, 15-17).
15-17). Verder,
Verder,
(Zie Joh.,
voor elk
deel v
an zijn
voor
elk afzonderlijk
afzonderlijk deel
van
zijn kudde,
kudde, door
door de
de Bisschoppen,
Bisschoppen, waarvan
waarvan als
als
opvolgers van
de Apostelen,
Apostelen, de
de woorden
woorden gelden
gelden:: ««Wie
hoort, hoort
hoortMij,
Mij,
opvolgers
van de
Wie uu hoort,
wie uu versmaadt,
versmaadt, versmaadt
versmaadtMij
Mij»
(Luk., X,
X, 16).
16).Daarbij
Daarbij komt
komtde
deonmiddellijke
ol1!Illiddellijke
en wie
» (Luk.,
leiding
van zijn
zijn Voorzienigheid,
Voorzienigheid, die
duidelijk uitstraalt
heel de
de
leiding van
die zoo
zoo duidelijk
uitstraalt in
in heel
geschiedenis
de Kerk.
Kerk.
geschiedenis van
van de
Dit alles
alles isisreeds
reedsvoldoende
voldoende om
om Christus
Christus als
als Hoofd
Hoofd van
van het
hetLichaam
Lichaam der
der
Kerk te
te erkennen.
erkennen. Maar
Maar nog
nog veel
veeldieper
dieperreikt
reiktzijn
zijninvloed.
invloed.««Zooa.ls
dezenuwen
zenuwen
Zooals de
uit het
het hoofd
hoQlfd zich
zich over
over alaldedeledematen
ledematenvan
vanons
ons
lichaamverspreiden,
verspreiden, en
en
uit
lichaam
hun gevoel
gevoel en
en 'beweging
·beweging g,even,
stort onze
onze Zaligmaker
Zaligmaker...
in het
hetLichaam
Lichaam
hun
geven, zoo
zoo stort
... in
van 'de
de Kerk
Kerk al
het licht
licht uit,
uit, dat
datde
degeloovigen
gelooiVigengoddelijk
goddelijk verlicht,
verlicht, en
en al
al de
de
van
al het
genade, waardoor ze heilig worden zooals Hijzelf heilig is» (88). Alles wat genad,wrozhilgdenasHjzfhilg»(8).Aeswat
in
de menschen
menschen het
het bovennatuurlijk
bovennatuurlijk leven
bevordert, alles
wat ons
ons
in de
leven sticht
sticht of bevordert,
alles wat
zalig
is, wordt
wordt in
in ons
ons bewerkt
bewerkt door
door den
den Heiligen
Heiligen Geest.
Geest. Dat
Dat geldt
geldt gansch
gansch
zalig is,
bizonder
de heiligmakende
heiligmakende genade,
de inwoning
inwoning van
van dien
dien goddegoddebitonder voor
voor de
genade, die
die met
met de
lijken Geest gepaard
lijken
getpaard gaat.
gaat. Welnu
Welnu de
de Heilige
HeiligeGeest,
Geest, die uit
uit den
den Vader
Vader en
en den
den
ZOon voortkomt,
voortkomt, is inzoover
inzoover Hij
Hij ons
ons meegedeeld
meegedeeld wordt,
wordt, in
in gansch
ganschbizondere
bizondere
Zoon
wijze:
de Geest
Geest van
van Christus.
Christus.
wijze : de
iDoor
dien Geest
Geest werd
werd de
de menschheid
menschheid van
J e:mlS in
in den
denschoot
schoot der
der MoederDoor dien
van Jezus
maagd
met den
den Persoon
Persoon van
van het
hetgoddelijk
,goddelijk Woord
Woord zelfstandig
zelfstandig vereenigd.
vereenigd. D
Door
maagd met
oor
dien
·zelfden Geest
Geest werd
werd Christus,
Christus, als mensch,
menseh, vanaf
vanaf het
heteerste
eersteoogenblik
oogenblik van
van
dien zelfden
zijn
bestaan, «
«zonder
maat»» vervuld
vervuld (Joh.,
(Joh., III,
III, 34)
34),, en
en « «uit
zijnvolheid
volheid
zijn bestaan,
zondermaat
uit zijn
hebben
wij allen ontvangen
ontvangen genade
genade op genade
glenade»» (Joh.,
(Joh., I, 16).
16). Door
iDoor zijn
zijn KruisKruishebben wij
offer
eindelijk heeft
Christus ons
ons de
de mededeeling
mededeeling vvan
den Heiligen
Heiligen Geest
Geest
offer eindelijk
heeft Christus
an den
verdiend,
wordt ons
ons geschonken
geschonken ««naar
de maat
maat die
dieChristus
Christus heeft
heeft
verdiend, en
en ze wordt
naar de
toegemeten»» (Eph.,
«Geest
Christus»» (Rom.,
is het,
het,
toegemeten
(Eph., IV,
IV, 7).
7) . !Die
Die «
Geest van
van Christus
(Rom., VIII,
VIII, 9)
9) is
die
ons naar
naar de
demenschheid
menschheid reeds
reedsbloedverwanten
bloedverwanten van
van Christus,
Christus, op
op bovenbovendie ons
natuurlijke
gelijkvormig maakt aan
aan Hem,
Hem, als
als« «den
eerstgeborene onder
onde'r
natuurlijke wijze
wijze gelijkvormig
den eerstgeborene
vele broeders
broeders»
VIII, 29)
29),, de
de aangenomen
aangen0l!len kinderen
kinderen van
van den
den hemelsehen
hemelschen
vele
» (Rom., VIII,
Vader. Want ««God
he~ den Geest van zijn Zoon
en deze
de·ze
God heeft
Zoon in
in onze harten gezonden, en
roept:
Abba, Vader
Vader»» (Gal.,
(Gal., IV, 6).
met onzen
onzen geest,
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Kerkvaders en theologen deden, dien Geest van Christus de Ziel van het
mystisch Lichaam, dat de Kerk is, noemt. Aan Hem immers, « als aan een
onzichtbaar levensbeginsel is de eenheid te wijten van alle deelen van het
Lichaam onderling en met hun verheven Hoofd. Geheel in het Hoofd, geheel
in het Lichaam, geheel in de afzonderlijke ledematen, ... hen op verschillende
wijzen bijstaande, volgens hun verschillende functies en hun min of meer
gevorderd zijn in geestelijke volmaaktheid,, is Hij, met zijn hemelsche levensadem, in alle deelen van het mystisch Lichaam, het beginsel van alle werkdadig
op het bovennatuurlijk einddoel gerichte levensuitingen » (91) .
Terecht noemen we dus de Kerk, in haar organisch geheel, het Lichaam
van Christus : wij de ledematen, Hij het Hoofd. Op het stramien van éénelfde
menschelijke -- natuur, slingert zich tusschen het Hoofd en de ledematen
de uitwendige band van eene op Christus gegrondveste maatschappelijke en
juridische struktuur, en de inwendige v an éénelfde bovennatuurlijk, goddelijk
levensbeginsel, dat uit Christus, als uit de bran, waarin het in zijn volheid
pulseert, steeds overvloediger levenskracht over de ledematen laat uitstroomen.
« Zoodat de Kerk, evenals hare heilige leden, zich dit groote slagwoord van
den Apostel kan toeëigenen : Ik zelf leef niet meer, maar Christus leeft
in mijj (Gal., II, 20) » (92).
--

Er rest ons nog aan de h and van den Paus te onderzoeken, waarom dit
Lichaam het mystisch Lichaam van Christus heet. Mystisch is letterlijk zooveel
als geheimzinnig. Nu ligt het voor de hand dat de Kerk, formeel als Lichaam
van Christus beschouwd, — en zoo moet men haar beschouwen, wil men haar
volle recht laten wedervaren —, dat de Kerk, zeg ik, als zoodanig een verhe ven
en diep mysterie uitmaakt. Zij k an als dusdanig maar op grond v an goddelijke
Openbaring, en bijgevolg door het bovennatuurlijk geloof gekend worden,
en zelfs eenmaal op die wijze gekend, blijft haar grondig wezen in diepe
verborgenheid gehuld. Hetzelfde geldt weliswaar v an het eucharistisch Lichaam
van Christus, en dit werd dan ook wel door oudere middeleeuwsche theologen
« mystisch Lichaam » genoemd. Maar dit is, hoe geheimzinnig ook verborgen
onder de eucharistische gedaanten, toch identisch het ware, natuurlijk lichaam
van Jezus, geboren uit de H. Maagd Maria, doodgebloed op het Kruis, en thans,
verrezen, zetelend in de hemelsche glorie.
De betiteling « mystisch » wordt terecht aan de Kerk als Lich aam van
Christus toegeëigend, om dit in overdrachtelijken zin genoemde lichaam scherp
te onderscheiden van het physische lichaam van Jezus, dat in deze figuurlijke
spreekwijze het Hoofd van het mystisch Lichaam is. « Door deze benaming
kan dit Lichaam ook klaar en duidelijk onderscheiden worden v an om het
even welk ander physisch of moreel lichaam, wat van groot bel ang is met
het oog op de moderne dwalingen » (93) .
In een physisch lichaam is de eenheid zoodanig, dat de deelen alle eigen
zelfstandigheid missen; in het mystisch Lichaam echter, moge de band, die
de ledematen onderling en met het Hoofd verbindt, nog zoo innig zijn, toch
bewaren zij volstrekt hun eigen persoonlijkheid. En bijgevolg, terwijl in het
eerste alle onderdeelen totaal ondergeschikt zijn aan het geheel als zoodanig,
is en blijft het mystisch Lichaam gericht op het eeuwig welzijn van alle
ledematen te samen, en van elk in het bizonder. En toch is het geen louter
moreel lichaam, waarin geen ander eenheidsbeginsel voorhanden is dan het
gemeenschappelijk doel en het gezamenlijk streven daa rnaar, onder het maatschappelijk gezag. In het mystisch Lichaam komt daarbij een inwendig levensbeginsel, dat in heel het organisme en in elk afzonderlijk lid woont en werkt,
en dat alle eenheidsbanden, die om het even welk physisch of zedelijk lichaam
samenhoudern, oneindig overtreft, namelijk de Heilige Geest.
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Daaruit volgt dat de Kerk, alhoewel de idee van een volmaakte m aatschappij
verwezenlijkend, toch niet op te lossen is in louter sociale en juridische bestanddeelen. Zij overtreft zoodanig In wezenheid elk ander menschelijk genootschap,
als de genade de natuur overschrijdt en de eeuwige goederen de vergankelijke in
de schaduw stellen. « Hoe zeer ook de rechtsgronden waarop de Kerk gegrondvest is, uit haar goddelijke instelling door Christus stammen en tot het bereiken
van haar bovennatuurlijk doel bijdragen, nochtans is het dat niet wat haar
op een peil brengt, dat absoluut des heele natuurlijke orde te boven gaat : het
is de Geest v an onzen Verlosser, die als bron van alle genaden en gaven, innig
de Kerk doordringt en in haar werkt. Evenals de organische bouw van ons
sterfelijk lichaam, hoe wonderschoon werk ook van den Schepper, toch ver ten
onder staat bij de verheven waardigheid onzer ziel, zoo is ook de maatschappelijke struktuur van het christenrijk, hoe zeer ook de wijsheid van zijn
goddelijken Bouwheer erin doorstraalt, toch maar van geheel ondergeschikte
waarde, vergeleken bij de geestelijke gaven, waarmede ze verrijkt is en waarvan
ze leeft, in innige aansluiting aan hun goddelijke bron » (94) .
Maar we mogen die twee aspekten van de Kerk : haar uitwendige juridische
struktuur en haar inwendige Christusverbondenheid, niet verdeelen, ev enmin
als we in den mensch ziel en lichaam zoo mogen scheiden, dat we zijn menschzijn
uitsluitend in één van beiden zouden leggen, --- evenmin als we in Christus
zelf het menschzijn mogen afzonderen van zijn Godzijn. Zooals dus de Kerk
niet te vereenzelvigen is met haar uitwendige, juridische, disciplinaire verschijning, zoo mogen we haar ook niet in een verborgen , onzichtbare grootheid
vervluchtigen,
tHet gaat dus ook niet aan, een tegenstelling op te zetten tusschen Rechtskerk
en Liefdekerk, zooals men zegt, en deze laatste als hét ide aal tegenover de
eerste op te hemelen. Nog veel onredelijker zou het zijn, onze liefde voor de
Kerk te laten verminderen door de ,menscheiltke zwakheden en ontoereikendheden
van hare ledematen, onderdanen of gezagvoerders. Houden wij veeleer steeds
de gogen van ons geloof gericht op de onvergankelijke schoonheid van het
mystisch « Lichaam v an Christus, dat de Kerk is » (Kol., I, 24) .
In een tweede, kort er deel van zijn Encycliek wijst de Paus, alvorens in
een derde en laatste d ee l enkele praktische gevolgtrekkingen te ontwikkelen,
op de innige eenheid die daar heerscht tusschen de geloovigen en Christus
in het mystisch Lichaam. Daar we de banden,waarover hier uitgeweid wordt,
boven reeds aangewezen hebben, k an het nu volstaan op de innigste van
allen te wijzen, de liefde namelijk van Christus voor de menschen. Vanaf
het eerste oogenblik van zijn menschwording, dit groote wonder van zijn eeuwige
liefde voor de menschen, heeft Hij ons liefdevol in zijn Hart gedragen, « met
een kermis, die alle 'bevattingsvermogen van den menschelijken geest overtreft ».
Doer de aanschouwing van het goddelijk wezen, die Hem als mensch, v anaf
zijn ontvangenis in den moederschoot, geschonken werd, « houdt Hij gedurig
en op volkomene wijze al de leden van zijn mystisch Lichaam voor den geest
tegenwoordig, en omvat ze met zijn Verlossersliefde. In de kribbe, op het
kruis, in de eeuwige glorie van den Vader, zijn al de leden van de Kerk
veel echter bij Christus en met Christus, d an een moeder met haar kind
vereenigd is, dat ze aan haar hart drukt, — veel inniger als wij ons zelf
kennen en beminnen » (150) .
En om die liefde in zijn geloovigen over te storten, om hen onderling en
met Hem in haar gloed als het ware ineen te smelten, schonk Hij aan zijn
Kerk de Heilige Eucharistie, de bestendiging van zijn Kruisoffer, « waarbij Hij
als Hoofd van de Kerk zichzelf niet alleen, maar ook zijn mystische ledematen
aan den eeuwigen Vader opdraagt, zooals Hij hen alle, ook de zwakke en
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haargoddelijk
goddelijk Hoofd
Hoofd aaan
te roepen,
roepen,
2ijn
eigen woorden
woorden indachtig
indachtig:: «
«Wanneer
mijn naam
naam iets zult
zult
Wanneerge
ge ook
ook Mij
Mij in
in mijn
zijn eigen
vragen, dan
dan zal Ik
Ik het
het doen
doen»
(Joh., XIV,
XIV, 14)
14)..
vragen,
» (Joh.,
,

Nadat
de Heilige
Heilige Vader
Vader ons
ons tegen
tegendie
diedwalingen
dwalingengewaarschuwd
gewaarschuwd heeft,
heeft, zet
zet
Nadat de
bij
ons, om
om te
tebesluiten,
besluiten, dringend
dringend aan
aan tot
tot liefde
liefde voor
voorde
deKerk,
Kerk,waarin
waarinhij
hij
hij ons,
Christus' mystisch
met die
diewarme,
warme,
'Ons
ons Christus'
mystisch Lichaam
Lichaam leerde
leerde zien.
zien. Hij
Hij doet
doet het met
'Overtuigde
diediehem,
nuntius in
in
overtuigde welsprekendheid,
welsprekendheid,
hem,tijdens
tijdenszijn
zijn verblijf
verblijf als
als nuntius
Duitschland,
gevierden redenaar
redenaar stempelde.
stempelde. Graag
ik die
dieheerlijke
heerlijke
Duitschland, tot
tot gevierden
Graag zou
zou ik
-bladzijden
haar geheel
geheel overschrijven,
overschrijven, maar
de ruimte
ruimte mij
mij toegestaan
toegestaan
bladzijdenhier
hier in
in haar
maar de
laat het
het niet
niet toe.
toe. Ik
Ikmoet
moetmij
mijalsals
hierbovenmet
meteen
eenkorte
kortesamenvatting
samenvatting
laat
hierboven
ver-genoegen, waarvan
goed voel,
voel, hoe
hoe dor
doren
enonvoldoende
onvoldoende ze
ze is.
is.
vergenoegen,
waarvanik
ik maar
maar al
al te goed
De Kerk
Kerk beminnen
-beminnen is
is Christus
Christus beminnen,
beminnen, die
die door
door haar
haar zijn
zijn Verlossingswerk
Verlossingswerk
voortzet, die
haar als het
het ware
ware zijn
zijnzichtbaar
zichtbaar verblijf
verblijf op
op aarde
aarde doet
doet voortvoort'voortzet,
die in
in haar
<luren.
KeI'k beminnen
-beminnen is daarom
daarom ook
ook niet
niet alleen
alleen hare
hare Dogma's, hare
hare
duren. De Kerk
Sakr8imenten, hare Liturgie in eere houden; het is niet alleen ons eerbiedig>Sakrment,hLiugerodn;htisaleorbdig
aan hare
hare geboden
geboden en
en leiding
leIdingonderwerpen;
onderwerpen; het
het isisvoornamelijk
'Voornamelijk eene
eeneoprechte
oprechte
en
daadwerkelijke genegenheid
personen die
die haar leden
leden
en daadwerkelijke
genegenheidtoedragen
toedragenaan
aande
de personen
.zijn
ledematen van
het mystisch
mystisch Lichaam
Lichaam van
van Christus.
Christus. Aan
Aan allen
allenzonder
zonder
zijn, ledematen
van het
uitOOndering,
van
stand of
of rang,
rang, arm
arm
uitzondering,zonder
zonderonderscheid
onderscheid
vanras
rasofof volk,
volk, van
van stand
"Ûf
komen ·hier
aanmerking degenen,
degenen, aan
het
^of rijk.
rijk.Op
Op de
de eerste
eerste plaats
plaats komen
hier in aanmerking
aan wie het
istoevertrouwd,
toevertrouwd, en
en die
die eens
eens« «rekenschap
zullen moeten
moeten afleggen
afleggen over
over
gezag is
rekenschap zullen
onze zielen
zielen»
(Hebr., XIII,
XIII, 17)
17).. Maar
Maar onmiddellijk
onmiddellijk daarna
daarna eischen
eischen onze
onzebizondere,
bizondere,
» (Hebr.,
zwakke en kranke
kranke ledematen
ledematen van
van dit
ditLichaam
Lichaam::
liefdevolle toewijding
,liefdevolle
toewijdingop
op de
de zwakke
<le
zondaars, die
die Christus
Christus op
op aarde
aarde steeds
steeds met
metopvallende
opvallendevoorliefde
voorliefde heeft
heeft
de zondaars,
bejegend, --- de
dearmen
armenen
ennoodlijdenden,
noodlijdenden, waarvan
waarvan door
door dezen
dezen verschrikkelijken
verschrikkelijken
bejegend,
<IOrlog het
het aantal
aantal zoo
zooontzettend
ontzettendisistoegenomen.
toegenomen. Lichamelijk
Lichamelijk lijden
lijden en
en vooral
vooral
oorlog
.zedelijk
enkel lidmaat
lidmaat mag
mag ons
ons onverschillig
onverschiUig laten.
laten. En
En opdat
opdat
zedelijk lijden
lijden van
van geen
geen enkel
wij in
in onze
onze liefde
liefde tot
tot hen
hengeen
geenoffers
offerszouden
:zouden ontzien,
ontzien, laten
laten we
we er
ersteeds
steeds
wij
aan
denken, dat Christus zelf, in
in zijn
zijn ledematen,
ledematen, onze
onze hulp,
hulp, onzen
onzentijd,
tijd, ons
onsgeld,
geld,
,aan denken,
neemt:: ««Wat
gij voor
voor één
één van
vanmijn
mijn geringste
geringstebroeders
broeders
-onze
'onze liefde
liefde in ontvangst neemt
Wat gij
gedaan hebt,
hebt, dat
dat hebt
hebt gij
gijvoor
'VoorMij
Mijgedaan
gedaan»
(Matth.,XXV,
XXV,40)
40).
» (Matth.,
.
Laten
ernaar streven
streven de
liefde na
na te
tevolgen,
volgen, die
dieChristus
Christus zelf
zelfzijn
zijn
Laten we
we ernaar
de liefde
Vooreerst in
in haar
haarwereldomspannende,
wereldomspannende, niemand
niemand uitsluitende
uitsluitende
Kerk toedraagt.
toedraagt. Vooreerst

haar

.
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breedheid.
Nietalleen
alleen heeft
heeft Hij,
Hij, toen
toen Hij
allen met
breedheid. Niet
Hij op aarde
aarde vertoefde,
vertoefde, allen
met wie
wieHij
vijanden niet uitgezonderd,
uitgezonderd, bemind
bemind en
en met
met weldaden
weldaden overladen,
overladen.
Hij omging,
omging, zijn vijanden
maar Hij wil, in het ééne Lichaam
zijn Kerk,
Kerk, alle
alle menschen
menschen zonder
zondermarHijwl,nhet
Lichaam van
van zijn
uitzonderlijk aan
drukroen. Die universeele
universeele zending
zending heeft
'heeft Hij
Hij aan
uitzonderlijk
aan zijn
zijn Hart
Hart drukken,
zijn Kerk
Kerk toevertrouwd,
toevertrouwd, en
haar leden
leden moeten
moeten daaraan
daaraan medewerken.
medewerken. De
Dezijn
en al haar
Paus gedenkt
gedenkt hier
hier de
d'€! katholieke
katholieke actie
one;e christennaties
christenJllaties (en
(en ook
ook weer
weer de
de
Paus
actie in onze
verheven
der christelijke
christelij'ke ouders),
ouders), de
de werking
werking onzer
onzer missionarissen
missionarissen iin
verheven taak
taak der
n
de heidensche
heidensche landen,
waarvoor geen kind
kind der
der Kerk
Kerk onverschillig
onverschilligmag
magblijven.
blijven.
de
landen, waarvoor
Vervolgens moeten
wij Christus'
Christus' liefde
liefde voor
voor de
de Kerk
!Kerknavolgen
navolgen in
haar
moeten wij
Vervolgens
in haar
onophoudende bedrijvigheid. Ieder
Evangelie getuigt
getuigt ervan.
er'van.
onophoudendebedrijvigheid.
Iederbladzijde
bladzijdevan
van het
het Evangelie
Maar niet alleen door uiterlijke daden van apostolischen en caritatieven aardMarnietldoujkaenvpostlicharevnd
betuigde
maar ook,
ook, om
om niet
niettetezeggen
zeggenvoornamelijk,
voornamelijk,door
door
betuigde Christus
Christus zijn
zijn liefde,
liefde, maar
zijn
gebed en door
door zijn
zijn offerlijden.
oiferlijden. Gansche
Gansche nachten
nachten bracht
~bracht Hij
Hij door
door ininbidden
bidden
zijn gebed
voor de
de Kerk,
Kerk, die
die Hij
Hij kwam
kwam stichten.
stichten. Hij
Hij ,bad
voor Petrus
Petrus (Luk.,
(Luk., XXII,
XXII, 32),
32),
voor
bad voor
voor
de Apostelen
Apostelen (Joh.,
(Joh., XVII,
XVII, 9-19)
9-19), , voor
door hen
het
voor al
al de
voor allen
allen die
die door
hen tot het
geloof
geloof in
in Hem
Hem zouden
zouden komen
komen (Joh.,
(Joh., XVII, 20-23).
20-23). Welnudaarln
een.
Welnu daarin Ugt
ligt ee
n
de Kerk
Kerk te
tebewerkstelligen,
bewerkstelligen, die
die voor
vooriedereen
iedereen
mogelijkheid, om
mogelijkheid,
om onze
onze liefde
liefde tot de
en in
in alle
alle omstandigheden
omstandigheden open
apostolaat van het
het gebed.
gebed. Maar
Maar ook
OOk
open ligt:
ligt : het apostolaat
ons
lijden zullen
zullen we,
we, vereenigd
iVereenigd met
met Christus'
Christus' lijden,
lijden, voor
voor de
de bekeering
bekeering en.
ons lijden
en_
dieper
- -- het
lijden, dat
elke dag
dag meemeedieper kerstening
kersteningder
der :wereld
wereldopdragen,
opdragen,
het lijden,
dat elke
brengt, vrijwillig
boete ook
ook —,
- , waardoor
:waardoor
brengt,
vrijwillig opgenomen
opgenomen lijden
lijdenvan
van versterving
versterving en
en boete
:we,
zooals de
de H.
H. Paulus
Paulus zegt,
zegt, ««in
onsvleesch
vleeschaanvullen
aan'Vlllllen wat
:wat aan
aanChristus
Christus"
we, zooals
in ons
lijden ontbr
eekt, ten
lijden
ontbreekt,
ten bate
:bate van
vanzijn
zijn Lichaam,
Lichaam, de
de Kerk
Kerk»
(Kol., I,I, 24)
24)..
» (Kol.,
De Paus
Paus eindigt
eindigt met
met een
een vurig
vurig gebed
gebed tot
tot de
de H,
H. Maagd
'Maagd Maria,
Maria, aaan
:wier
De
an wier
onbevlekt
hij onlangs
onlangs vol
vol vertrouwen
vertrouwen de
de heele
heelewereld
wereldheeft
heefttoegewijd..
toegewijd..
onbevlekt Hart
Hart hij
Moge de
de heilige
van het
Moge
heilige Moeder
Moeder van
het Hoofd
Hoofd vvan
het mystisch
mystisch Lichaam
Lichaam hare
an het
moederlijke
zijn ledematen
ledematen uitstrekken,
uitstrekken, opdat ze, met
met den
denGeest.
Geest.
moederlijkezorgen
zorgen ook
ook tot zijn
van haar
haar Zoon
Zoon vervuld,
vervuld, een nieuwen
nieuwen tijd
tijd van
,van grooter
grooter zegeningen
zegeningen te
te gemoet
gemoet
van
gaan in
in een
een duurzamen
duurzamen vrede.
vrede.
.

,
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PSYCHISCH
MENSCHENBEELD(I)
MENSCHENBEELD(')
door Prof.
Prof. Dr.
door
Dr. J. NUTTIN
NUTTIN (Leuven)
(Leuven)

Het is
is duidelijk
duidelijk dat
dat onze
onze tijd
tijd zich
zicheen
eenander
ander'beeld
~beeld heeft
heeftgevormd
gevormd ' van
den.
van den
mensch, en
't bizonder
bizonder van
van het
het zieleleven
zieleleven van
iVan den
den mensch,
menseh, dan
dan b.v.
b.v. de
demensch,
en in
in 't
Oudheid, de Renaissance of de MiddeJeeuwen. Het karakte'riatieke van deze" Oudhei,RnascofdeMiluwn.Htkareisvndz,
onze huidige,
huidige, opvatting
opvatting komt
komt tot
totuiting,
uiting,enenvindt
vindt
ook
haar
uitgangsphmt,
onze
ook
haar
uitgangsp?untf_
niet
zoozeer in
de experimenteele
expeil'imenteele psychologie,
die takken
takken en.
en.
niet zoozeer
in de
psychologie,als
als wel
wel in die
richtingen van
de moderne
moderne zielkunde,
zielkunde, waar
meer bezighoudt
bezighoudt met
met de
de
richtingen
van de
waar men
men zich meer
psychische
een paar
paar van
van die
die nieuwe
nieuwe
psychischepersoon
persoonininzijn
zijngeheel.
geheel.Het
Hetisis dan
dan op
op een
trekken, voor
zoover zij
zijtot
tot
stroomingenin in
de psychologie kunnen terugvoor zoover
stroomingen
de psychologie
terug- trek n,
g,ebracht, dat
dat ik hier
hier met
met enkele
enkele woorden
woorden wil
wil wijzen,
wijzen.
gebracht,
(1) Dit
artikel is
d·e tekst
tekst van
van de
de eerste
eerste helft
helft van
van een
eenvoordracht,
voordracht, gehouden
gehouden voor
voor
(1)
Dit artikel
is de
de studenten van den "Fhilosophischen
Universiteit te
te Leuven.
Leuven.
osophischen Kring»
Kring» aan
aan de
de Universiteit
destunva«Phil
•
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HET ARBEIDSVERMOGEN
ARBErDSVERMOGENALS
ALSWAARDE-1VIEThiR
WAARDE-METER
I HET
men weet
weet is de
Een eerste
eerste trek
trek vind
,vind ik
ik in
in de
de zg.
2!g. testpsychologie.
testpsychologie. Zooals
Zooals men
de
Een
testpsychologie die
de individueele
individueele zielkunde,
zielkunde, waar
waa,r men
men hoofdhoofdtestpsychologie
die afdeeling
afdeeling ,van
van de
zakelijk met
methode van
van de
de psychologische
psycl101ogische tests
tests te werk
werk gaat.
gaat. Het
Hetdoel
doel
zakelijk
met de methode
die methode
methode bestaat
bestaat hierin
hierin,, dat
dat men
men een
een nadere
nadere kennis
kennis van
van het
hetpsychisch
psychisch
van die
v:ermogen van
bepaald individu
individu zou
krijgen, door
door objectief
objectief en
en precies
precies na
na
vermogen
van een bepaald
zou krijgen,
gaan waarin en in
in •hoever
hoev(j'r hij
!hij de doorsnee
doorsnee van
van zijn
zijn medemenschen
medemenschen overtreft
overtreft
te gaan
aa rtoe, op
er bij
bij ten
ten achter
achter staat.
staat. Men
Men tracht
tracht ddaartoe,
op allerlei
allerlei gebied,
gebied, een
een soort
soort
of er
psychische waardenschaal
bouwen, binnen
binnen wier
Wlier grenzen
grenzen het
hetvermogen
vermogen
psychische
waardenschaal op
op te bouwen,
varieert. Anders
men plaatst
de bekwaamheid
bekwaamheid der
der' menschen
menschen variëert.
Anders. gezegd
gezegd:: men
plaatst de
de
of de
menschen als
ware op
op een
een rij,
rij, volgens
volgens den
d~m graad
graad van
vanhun
hunbekwaamheid
bekwaamheid
menschen
als het
het ware
op intellectueel
inteHectuee1 of
ge'bied; en
en zoodoende
zoodoende verkrijgt
juisten kijk
kijk
op
of ander gebied;
verkrijgt men
men een juisten
oo r na
de relatieve
relatieve psychische
psychische w
waarde
van een
eenbepaald
bepaaldpeersoon,
p'Efl"soon, ddoor
na. te
te gaan
gaan
aarde van
op de
welke plaats
rij vvan
zijnrmedexnenschen.
medemenschen.
an zijn
welke
plaats hem
hem toekomt
toekomt in
in de rij
bepalen van
van de
de psychische
psyclUsche waarde
waarde van
van 'een
'een mensch
menschgebeurt
in
Welnu, het
Welnu,
het bepalen
gebeurt in
deze testpsychologie
testpsychologie op
grond vvan
het practisch
practisch prestatievermogen
prestatievermogen di
d.i. op
op
deze
op grond
an het
van zijn
zijn rendement.
grond van
Het is
is inderdaad
inderdaad met
met de
de test dat die psychische
psychische waardegraad
wordt«gemeten»
«gemeten~
waardegraad wordt
Het
en het toepassen
toepassen v
IVan
een test
test bestaat
bestaathierin,
hierin, dat
dataan
aanden
denproefpersoon
proefpersoon werkjes
werkjes
an een
of problemen
problemen ter afwerking
afwel'lking worden
worden voorgelegd,
voorgelegd, die zoo
zoo goed
goed mogelijk
mogelijk met
met het
het
algemeen prestatievermogen
het teteonderzoeken
onderzoeken gebied
gebied samenhangen.
8aJmenhangen. Heel
Heel
algemeen
prestatievermogen op
op het
de waarde
an de
waarde vvan
de test
testais
a.lsmeetinstrument
meetinstrument berust
berust ten
tenslotte
slottehierop,
hierop, dat vooraf
vooraf
empirisch werd
werd vastgesteld
vastgesteld dat
dat de
de uitslagen,
in de testproef
empirisch
uitslagen, in
testproel verkregen,
verkregen, min
min of
ol
meer
meflr samengaan ol
correleefen met
rendement, in het
het leven,
leven, op
op een
,een of
of
met het rendement,
of correleeren
tMt4er arbeidsgebied (stUdie ol beroep). Zoo
toe, op
op grond
grond van
vananderbisg(tUoferp).
Zoo komt
komt men
men er
er toe,
dergclijke
te stellen,
stellen, dat
dat
dergelijke testuitslagen,
testuitslagen, voor
voor ieder
ieder persoon
persoonhet
het l"endement
rendement 'Vast
vast te
men van hem
hem in
in zijn
zijn 'bezigheden
'bezigheden kan
een cijfer
cijfer of
of
men
kan 'Verwachten.
verwachten. Dit
Dit Iwordt
wordt in een
quotiënt uitgedrukt en
en in
in .den
den geest van de
de practische
practisohe testpsychologen
testpsychologen is het
het dan
dan
zoo,
dit cijfer,
cijfer, eens
eens voor
voor goed,
goed, de
de psychische
psychische waarde
waarde of
of on-waarde
on-waarde van
'Vanden
den
zoo, dat dit
persoon in kwestie weergeeft.
weeIigeeft. De
De breede
breede verspreiding
verspreiding van
van de
de testmethode,
testlmethode, vooral
vooral
in opvoedkundige
opvoedkundige middens,
dan
ook het
het loopende
loopende waarde-oordeel
waaJrde-oordeel over den
den
middens, heeft d
an ook
mensch
die richting
richtingverschoven.
verschoven.
mensch in die
Het
nieuwe, en het
het eenzijdige,
eenzijdige, van
van zoo'n
zoo'n appreciatie
appreciatie van
vandedemenschelijke
menschelijke
Het nieuwe,
persoon
voor, ;wanneer
even met
met de
deopvattingen
opvattingen
persoon komt
komt duidelijk
duidelijk naar
naar voor,
wanneer men
men dit even
uit andere
andere tijdperken
tijdperken vergelijkt
ve~gelij'kt (2)
(2). . We
ons zeer
zeer goed
goed voor,
voor, dat
dat men
men
We 'Stellen
stellen ons
in
de klassieke
klassieke oudheid
oudheid ,b.v.,
,b.v., de
criteria der
der testmethode
testmethodezou
zouhebben,
hebben. aangelegd
aangelegd
in de
de criteria
om
de waarde
waarde van
van een
een slaaf
slaaftetebepalen,
bepalen,doch
dochhet
hetpsychisch
psychischwaardepeil
waardepeil van
van
om de
wordt er
een
vrij mensch,
mensch, d.i.
d.l. van
'Van den
deneigenlijken
eigenlijken mensch,
mensch, lWordt
er geschat
geschat op
op' grond
grond
een vrij
van andere
de capaciteit
caJPaciteit tot
tot realiseering
rea.liseering van
van het
het antiek
antiek
maatstaven,:zooals
deals de
an dere maatstaven,
schoonmenschelijkheidsideaaI
van levenslevensschoonmenschelijkheidsideaalofofhet
het vermogen
vermogen terV'erwezenlijking
ter verwezenlijking van
geluk. In de
zou het criterium
getluk.
de middeleeuwen
middeleeuwen zou
criterium wellicht
wellicht eerder
eerder gezocht
gezocht worden
worden in
in
den graad
graad van
van innerlijk
innerlijk leven
leven en
en van
vanontvankelijkheid
ontvankelijkheidvoor
voorhet
hetbovennatuurlijke;
bovennatuurlijke;
intelterwijl de man
man der
der Aufki
Aufklärung
eerder vvan
oordeel zou
zou zijn,
zijn, dat iemands
iemands dntelan oordeel
rung eerder
ligentiequotiënt
functie van
van zijn
zijn onbevangenheid
onbevangenheid van geest
geest
ligentiequotiëntdient
dient bepaald
bepaald in.
in functie
den weg
weg der zuivere
rede op te
om oude vooroordeelen
vooroordeelen over
boord te
zuivere rede
te
over boord
te werpen en den
geworden, en
en de waarde
arbeider geworden,
gaan.
Doch de
mensch ván
onzen tijd
een arbeider
waarde
gaan. Doch
de mensch
van onzen
tijd is een
bloei,
innerlijken 'bloei,
van
zijn psycl1isme
'in het
het vermogen
vermogen tot
tot rijken
rijken innerl-ijken
van zijn
psychismeligt
ligt niet
niet meer
meer in
maar in
in de
de min
min of meer groote
groote kans
kans die
die het
het hem
hem biedt
biedt om
om in
in het
het werk
werkte
teslagen.
slagen.
Daarom
1920 de
aanspraken aan
van hen,
hen, die
die
Daarom klaagde
klaagde Claparède
Claparède.reeds
reeds in
in 1920
de aanspraken
aan van
meenen
van
de testmethode
testmethode te
te kunnen
kunnenbedienen
/bedienen als
alseenig
eenigdiagnostisch
diagnostisch
an de
meenen zich
zich v
middel
van
persoon.
an den persoon.
middel ter
ter waardebepaling v
der Charakterkunde,
Grundlagen der
(2)
het eerste
eerste hoofdstuk
.hoofdstuk in
in L.
L. KLAGES:
KLAGES: Die Gr'Undlagfm
Oharakterk'Unde,
(2) Vgl.
Vgl. het
Leipzig, Barth,
Bartll,1926
1926 (7e-8e
(7e-8edruk,
druk,1936)
1936).
.
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IDn nu
nu is
is het
het wel
wel zoo,
zoo, dat
dat deze
deze trek in
in de
de opvatting
opvatting van
van den
den mensch
mensch vooral
vooral
En
de Amerikaansche
Amerikaansche psychologie
psychologie tot
is gekomen
gekomen en
en minder
minder gevaar
gevaar loopt
loopt
in de
tot uiting is
onze universitaire
universitaire middens
overwoekeren. Daarvan
reeds de
de critische
critische
middens te
te overwoekeren.
Daarvan getuigt reeds
glimlach
bij ons,
ook gedeeltelijk
gedeeltelijk ten onrechte,
onrechte, de
de ambities
ambities van
van
glimlach waarop
waarop velen
velen bij
ons, ook
van sommige
de testmethode
testmethode onthalen.
onthalen. Maar
Maar in de
de paedagogische milieu's
milieu"svan
sommige onzer
onzer
Europeesche landen
niet denkbeeldig
denkbeeldig gebleken.
testEuropeesche
landenisis het
het gevaar
gevaar niet
gebleken.En
En nu
nu de testmethode 'in
land het
het voorwerp
voo,rwerp schijnt
schijnt te
te worden
worden van
vaneen
eenvernieuwde
vernieuwdeprakprakmethode
in ons land
tische belangstelling,
belangstElling, is
is het
het misschien
misschien niet
nietoverbodig
overbodig op
op haar
haar grenzen
grenzen tetewijzen.
wijzen.
iLaM.
'er echter
echter den
den nadruk
nadruk op leggen, dat
da.t het
het er
erhier
hierniet
nietom
omgaat
gaatheit
hetnut
nut
Laat ik er
-en
het voordeel
voordeel van
van de
degebruikelijke
gebruikelijke testmethodes
testmethodesvoor
voorbepaalde
bepaaldedoeleinden
doeleinden tete
en het
betwisten.
aHeen interesseert
interesseert is
is:: te
tezien
zienhoe
hoehiermee
hiermeede
deopvatting
opvatting
betwisten. Wat
Wat ons hier alleen
gegroeid, dat
dat men
men thans
thans.een
'een comprimé-formule
comprimé-formul'e bezit
bezit om
om de
dewerkelijke
werkelijkewaarde
waarde
is gegroeid,
psychische uitrusting
'Uitrusting van
van den
den mensch
mensch te
te bepalen
bepalen op
op de
de objectieve
objectieve basis
basis
van de psychische
van
het slagen
slagen in
inzijn
zijnberoepsfuncties.
beroepsfuncties. Uit
Uit de
de lofwaardige
lo1lwaardige gedachte
Igedachte om
om uit
uiteen
een
van het
persoon alles
er ,practisch
halen is, en
en om
om dit
dit met
m~t objectieve
objectieve
practisch uit
uit te halen
persoon
alles ~te
te halen wat er
methodes te bereiken,
beI1eiken, heeft
heeft men
mende
detestmethode
testmathodetot
tot.eenigen
eenigenwaarde-meter
waarde-meterververmethodes
heven en daarbij
daarbij over
over het
het hoofd
hoofd gezien,
,gezien, dat
dat daarmee
daarmee veel van
van het
het psychisch
psychisch
lieven
veI1mogen en vvan
reserves van
van den mensch,
menseh, niet, of
of niet
niet op
op betrouwbetrouwvermogen
an de psychische reserves
bare wijze,
wijze, wordt
wordt bereikt.
bereikt.
Wanneer
nu afvragen
afvragen hoe,
hoe, 'in
'in onzen
onzen tijd,
tijd, deze
dezepractische
practischeopvatting
opvatting
Wanneer wij
wij ons
ons nu
van het
het psychisch
psychisch vermogen
vermogen van
van den
denmensch,
menseh, zoo
zoosterk
sterkwerd
werdbeklemtoond,
beklemtoond.
van
-dan
het voor
voor de
de hand
hand hierin
hierin den
den invloed
invloed te
te zien
Zlen van
vanhet
hetzg.
zg.amerikanisme
amerikanisme
dan ligt het
en van
van de
de industrialisatie
industrialisatie iV3in
de persoon.
persoon. Doch
Doch een
een factor
factor van
van meer
meer wetenwetenvan de
Bchappelijken
verstaan, eveneens
eveneens naar
naar voor
voor
schappelijken aard
aard moet
moet hierbij,
hierbij, zooa:ls
zooals ik
ik reeds
reeds liet verstaan,
gebl'acht;
nl. de
de!invloed
mvloed van
van de
demethode
methode zelf,
zelf,waarmee
waarmee thans
thans
gebracht;dit
dit is
is nl.
het psychologisch
psychologisch onderzoek
den mensch
menseh wordt
wordt uitgevoerd.
uitgevoerd. We
We mogen
mogen
het
onderzoek van
van den
indel'daad zeggen
objectieve methodes,
methodes, die
die thans in
in de
de toegepaste
toegepastepsychopsychoinderdaad
zeggen dat de objectieve
logie worden
worden aangewend,
aangewend, in
in casu de
testmethode, de
de opvattingen
opvattingen nopens
nopens.den
den
de testmethode,
mensch
ontstaan uit
uit een
eengerecht,gerechtmensch hebben
hebben helpen
helpen wijzigen.
wijzigen.lDe
De testmethode
testmethode is
is ontstaan
vaardigden drang naar
vaaI1digden
naar objectiviteit
objectiviteit en
ennauwkeurigheid
nauwkeurigheidbij
bij de waardeschatting
waardeschatting
den mensch.
menseh. Doch met
Iffiet die
die objectieve
objectieve methodes
methodes bereikt
bereikt men enkel een
een stuk
stuk
van den
van
van de
de buitenzijde
buitenzijde van
van de
de persoonlijkheid
persoonlijkheid en van
van de
demenschelijke
menschelijke activiteit.
activiteit.
--- Zoo
Zoohoudt
houdtb.v.
'b.V. ook
ookde
dewetenschappelijke
wetenschappelijke gedragspsychologie,
gedragspsychologie, tengevolge
tengevolge van
van
noodzakelijke
bezig met
metéén
één
noodzakelijke methodische
methodische eenzijdigheid
eenzijdigheiden
en begrenzing,
begrenzing, zich
zich enkel bezig
aspekt van
van den
den mensch.
mensch. --- De
Degeheele
geheele zaak
zaak isisechter
echter:: bewust te
te blijven
blijvenvan
vandede
beperktheid der
derbeteekenis
beteekenis(die,
die,ten
gevolgeder
der
gebruikte
methodes,
de 1'el8ulbeperktheid
ten gevolge
gebruikte
methodes,
aanaan
de resultaten van
moet
gehecht.
taten
vaneen
eenwetenschappelijk
wettenschappe,lijkonderzoek
onderzoek
moet
gehecht. Bij
Bij de vulgarisatie
vulgarisatie MI
n1U
van wetenschappelijke methodes en resultaten, in 't bizonder op het gebied vanvanwetschplijkmodenrsuta,i'bzoderphtgivan
de
toegepaste psychologie,
critisch inzicht
inzicht maar
maar al
aJ. te
tezeer
zeerverloren.
'verloren.
de toegepaste
psychologie, gaat
gaat het
het critisch
Dit wordt
wordt dan
dan het
het uitgangspunt
uitgangspunt voor
voorglobale
,globaleen
enongegronde
ongegrondeinterpretaties
interpretatiesvan
van
de verkregen
verkregen uitslagen,
- bij
waakzamen --- van
van een
eeneven
,ev'enweinig
weinig
de
uitslagen, ofwel --y
bij de
de meer
meerwaakzamen
logie zelf.
gerechtvaardigde critiek
de objectieve
objectieve psycho
psychologie
zelf. Zoo
Zoo ging
ging het
het
critiek op
op de
gerechtvaardigde
()()k met
met de
de testmethode.
testmethode. De
Deeenzijdigheid
eenzijdigheid vvan
het door
door haar
haarbereikbare
bereikbare gebied
gebied
an het
ook
en de 'beperkte waarde 'Van haar uitslag,en, ging ,bij de algerrneene toepassingendbprktwavnhuislge,bjdamnetopsig
an één
er van
van te
te loor.
loor. Wat
Watde
degenuanceerde
genuanceerde uitdrukking
uitdrukking moest
moest zijn
zijn vvan
één aspekt in
an het
menseh, werd,
werd, in
in de
dealgemeene
algemeeneopvatting,
opvatting,de
deaanduiddng
aanduiding vvan
het psychisch
psychisch
den mensch
waardepeil
zonder meer. Zoo
Zoo ontstond
ontstond de
debelangrijke
belangrijkeverschuiving.
verschuiving.
waardepeil zonder
-

-

TI DE
IDEBEKLEMTONING
!BElKJLEiMTONING VAN
VAN HET
HETONBEWUSTE
ONBEWUSTE
II
tweede en
en meer
meer algemeene
algetIIleenetrek
inons
onshuidig
huidigpsychologisch
psychologischmenschenmensohenEen tweede
trek in
beeld
Hij is ontstaan
beeld is eerder
eerder een produkt
produkt van
van de
de Duitsche
Duitsche psychologie.
psychologie. Hij
ontstaan uit
uit
beklemtonen van
rol vvan
het onbewuste
onbewuste in
in ons
ons psychisch
psychisch leven.
leven.
an het
het beklemtonen
van de
de rol
Vroeger
men veelal
veelal gewoon,
gewoon, het
het psychische
psyohischeteteonderscheiden
onderscheiden van
vanandere
andere
Vroeger was men
n.
an het
levensuitingen
den mensch,
mensch, juist
juist door
door de
de karakteristiek
karakteristiek vvan
het bew$ustzi
bewlustzijn.
levensuitingen in
in den
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Het psychisch leven was het bewustzijnsleven; en het ging er zóó toe dat, in dit
bewustzijnsleven, verstand en wil het hooge woord voerden. Soms was er
natuurlijk wel' opstand van minder redelijke elementen, als instinkten en neigingen; doch de strijd, in dat doorzichtig glazen huis van ons bewuste zieleleven,
werd geleverd met open vizier : men wist wie ten strijde trok, welke machten
in het spel waren en wie, bij den afloop, het pleit gewonnen had. We zijn ook
meestal overtuigd, meen ik, dat het er, tenminste bij ons, nog op die wijze
toegaat : we weten wat we willen, wat we doen en waarom.
Er zijn echter richtingen in de hedendaagsche zielkunde die zeggen, dat ons
zieleleven in feite door heel andere krachten dan verstand en wil, en dan ook
op heel andere wijze, wordt beheerd en geleid. De zoojuist` vermelde grondneigingen van den mensch, zijn driften of instinkten, zouden een heel andere rol
spelen; en vooral zouden zij, bij hun botsing met het redelijk-bewuste, een heel
andere strategie volgen dan op het eerste zicht blijkt. In den openlijken, bewusten
strijd ni., zouden zij zich nogal gemakkelijk gewonnen geven; en zoo meent de
mensch dan zijn redelijken, doelbewusten weg verder te kunnen gaan. Doch het zou
blijken, zoo zegt men, ons, dat die fundamenteels neigingen toch eigenlijk altijd
hun zin krijgen : zij zouden in feite ons handelen bevelen en de werkelijke motor
zijn van heel ons psychisch leven -- maar hun actie zou zich afspelen achter de
schermen. Zelfs het verstandzouden ze in hun dienst nemen, en zijn rol zou
daarbij dan hierin bestaan, dat het goede, aanvaardbare redenen uitdenkt, waarmee het van achter de schermen geleide gedrag kan worden gemotiveerd tegenover het bewuste ik en tegenover de wereld.
Dat dergelijke onbewuste tendenzen in den mensch kunnen bestaan en hun
goesting doen buiten het bewuste ik om, dat kan best geïllustreerd door een
voorbeeld uit het beginstadium van de studie van het onbewuste, nl. uit den
tijd dat de ontdekking der posthypnotische verschijnselen opgang maakte.
Een man komt binnen bij zijn vriend en daar, in huis, steekt hij plots zijn
parapluie op. Men vraagt hem wat hij uitricht; doch de m an weet heel goed
wat hij doet en zijn handeling Is heel redelijk : hij wil eenvoudig eens nazien,
zegt hij, of er geen lek is in het overtrek van zijn parapluie. M aar in feite nu,
wat is er gebeurd ? Wei, deze man werd 's morgens gehypnotiseerd, en kreeg
gedurende de hypnose het bevel, op een bepaald uur zijn parapluie te nemen
en naar zijn vriend X te gaan en daar, in huis, zijn parapluie even op te steken.
De aldus ontstane, onbewuste, tendenz naar het uitvoeren van die opdracht
moet haar goesting krijgen doch, aan een anderen kant, kan een mensch toch
geen gekke dingen uithalen ln; het huis van zijn vriend. Welnu het menschelijk
psychisme is rijk genoeg en beschikt over voldoende middelen om aan beide
eischen voldoening te geven. Zoo gebeurt het, in den namiddag van dienelfden
dag, dat die man de gedachte krijgt eens zijn vriend te gaan opzoeken; doch
het zal misschien wel regenen, zoo meent hij, zoodat hij zijn parapluie meeneemt.
Daargekomen krijgt onze man de lumineuse idee eens na te gaan of zijn regenscherm niet lek is ... -- wat kan de vriend daar nu anders van denken, dan
dat de persoon in kwestie een zorgvuldig mensch is, die op zijn zaken past.
Maar zoo weten we nu toch dat een mensch iets doen kan om goede redenen,
en toch eigenlijk op grond van onbewuste krachten.
Zoo zou men, uit de verdere stadia van de studie van het onbewuste, allerlei
typische voorbeelden kunnen aanhalen, die ook het meer normale leven raken.
Zoo zijn daar b.v. menschen, die in communauteit leven en, uit hoofde van hun
gezondheidstoestand bijvoorbeeld, geregeld een of andere ruitzondering op den
regel moeten maken. Die menschen zouden natuurlijk niets lievers wenschen
dan te kunnen, doen als al de andere leden van de communauteit : ze lijden er
werkelijk onder dat ze zoo altijd uitzonderingen moeten maken. Doch, in den
.
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grond,
hun diepste
diepste psychisch
psychisch streven
streven er
er op
op gericht,
gericht, niet
niet eenvoudig
eenvoudig tetezijn
zijn
grond, is
is hun
anderen. En
zooals
de anderen,
anderen, niet
te moeten
moeten onderduiken
onderduiken in
in de
de massa
massa der
der anderen.
zooals de
niet te
en deze
wanneer de grondtendenz
grondtendenz van
van hun,
hun persoonlijkheid
persoOlI1lijkheid zóó is,
is, en
deze zich niet
niet op
op
wanneer
dan komt
een of
of ander
ander positief
posit~lef gebied
gebied heeft
heeft kunnen
kunnen verwezenlijken,
verwezenlijken, dan
komt de
de zaak
zaak
toch wel in orde.
orde. Aan
den eenen
eenen ,kant
er, aan
aan het
het organisme
organisme b.v.,
b.v., wel
wel regelregeltoch
Aan den
kant zal er,
matig iets
iets verkeerd
verkeerd loopen,
loopen, zoodat
zoodat ze
ze wel
,welverplicht
verplichtzijn
zijnuitzonderingen
uitzonderingen te
temaken;
maken;
en
aan den
den anderen
zullen zij,
zij, in
in hun
hun bewuste
bewuste leven,
leven, overtuigd
overtuigd zijn
zijn hun
hun
kant zullen
en aan
anderen kant
heBt
doen en
en niets
niets ;heters
l,beters te wenschen
wenschen dan te
te zijn
zijn en
en te
te,doen
doenals
aLsde
deanderen;
anderen;
best te doen
maar.
.. God
«God
heeft
anders
gewild
zijndaarom
daarombereid
bereid die
diekleine
kleine
maar «
heeft
hethet
anders
gewild
».».ZeZezijn
beproeving moedig
zoo is
is de
dezaak
zaakgeregeld
geregeld:
grondstreving
beproeving
moedig!be
te dragen;
dragen; en
en zoo
: dedegrondstreving
tot «« uitsteiken
uitsteken»» is voldaan
voldaan en voor hun
hun geweten zijn
zijn ze, misschien,
misschien, op
op weg nnaar
aar
de
heHigheid ...
(3)..
'
de heiligheid
... (3)
,

Dit
geheime spel
spel van
van het
het onbewuste
onbewuste is de
de groote
groote ontdekking
ontdekking van
van de
de zg.
zg.
Dit geheime
dieptepsychologie, vooral
dieptepsychologie,
vertegenwoordigd door
de psycho-analyse
psycho-analyse van
van Freud
F,reud
vooral vertegenwoordigd
door de
en de
de individual-psychologie
individual-psychologie ,van
dat dieptepsychologen
dieptepsychologen als
a1s Freud
Freud
van Adler.
Adler. Niet dat
en Adler
Adler de
de aandacht
aandacht te vestigen
vestigen op,
onbewuste in
in den
den
de eersten
eersten waren
garen om de
op. het onbewuste
menscn.
Velen 'vóór
hadden er over geschreven,
geschreven, vooral
vooral in
in de
de 19e
1ge eeuw.
eeuw. Zoo
Zoo
mensch. Velen
vóór hen hadden
Ib.v. Carus,
Carus, een
vriend van
van Goethe,
Goeûhe, reeds
de sleutel
sleutel van
van het
het bewuste
hewuste
zegt b.v.
een vriend
reeds dat
dat de
zieleleven in het onbewuste moet gezocht. Doch wat werkelijk in breede kringenzielvnhtobwusemgzcht.Dowaerklijn'bdge
indruk
en de
de geheele
geheele opvatting
opvatting nopens
nopenshet
hetmenschelijk
menschelijk zieleleven
zieleleven.
indruk heeft
heeft gemaakt en
heeft
gewijzigd, dat
zijn niet
niet dergelijke
deI"gelijke algemeene
algemeene uitlatingen,
uitlatingen, maar
maar wel
wel de
de
heeft gewijzigd,
dat zijn
concrete gegevens,
gegevens, die
de diepte-psychologie
diepte-psychologie ons heeft
heeftvoorgelegd.
voorgelegd.
die de
dit alles
alles nog
nog tot
tothet
hetmin
minofofmeer
meerpathologische
pathologischezieleleven
zielelevenbeperkt;
'beperkt;
Eerst bleef dit
doch te
te gelijkertijd
gelijkertijd ontstond, in de
de psychologie
psychologie en_
en, in
strekking
in de
de psychiatrie, een strekking
die de grenzen
,grenzen tusschen het
het normale
normale en
en het
het pathologische
pathologische hoe
hoe langer
langer hoe
hoemeer
meer
die
heeft vervaagd.
Ten slotte
slotte is niets
heeft
vervaagd. Ten
niets anéér
méér overgebleven
overgebleven dan
dan een
een zeker
zeker gr~
graadverschil tusschen
tusschen den normalen
normalen en
en den
denpathologischen
pathologischen mensch.
mensch. Beiden hebben
hebben
dezelfde tendenzen
tendenzen en
en conflikten;
conflikten; een kleinigheid
kleinigheid slechts
gemaakt dat
dat de
de
slechts heeft gemaakt
eene
minder goed
goed uithoudt
uithoudt in
leven dan
dan de
de andere,
andere, en zoo
zoo in
in een
een
eene het wat minder
in het
het leven
gesticht
gesticht terechtkomt.
terechtkomt.
Zoo
normale menseh
nieuwe betrokken. Tot
Tot in
in de
de
Zoo werd
werd dan
dan ook
ook de
de normale
mensch in
in dat
dat nieuwebetrokken.
onbenulligste uitingen
psychisch leven
leven van
van den
dengewonen
gewonenmensch,
menseh, werd
werd
onbenulligste
uitingen vam.
van het psychisch
de
nawerking aangetoond
aangetoond van
van onbewuste
onb€IWUste krachten.
krachten. En het
het isisdie
dieovervloefing,
over.vloeïing,
de nawerking
dit overloopen,
overloopen, van het pathologisch
pathologisch onbewuste
het normale,
normale, dat
dat onze
onze opvatopvatonbewuste in het
tingen over het
het menschelijk
menschelijk zieleleven,
zieleleven, ongemerkt maar
maar zeker,
zeker, sterk
sterkheeft
heeftgewijgewijzigd. AIlerlci
uitingen immers
immers van
vrun dit
dit zieleleven
zieleleV'en werden
werden ontmaskerd
ontmruskerd als
als ziekez1ek~
Allerlei uitingen
lijke vermomm:
vermomm:~gen
onbewuste tendenzen.
tendenzen.,
ng n van onbewuste
Zoo werd
Cie dieptepsychologie
dieptepsychologie het beeld
beeld vvan
den koninklijken,
koninklijken, den
Zoo
werd in
in ce
an den
den zich
zich zelf
zekeren en bewusten
bewusten renaissance-mensch,
renaissance-mensch, en
het beeld
beeld van
vanden
denrationeelen
'rationeelen
zekeren
en ook het
Aufklärungs-man, van
neergehaald. We
thans dichter
dichter bij
bij de
de
Aufkldrungs-man,
van zijn
zijn voetstuk
voetstuk neergehaald.
We staan thans
opvatting
die, met een
.een tikje
tikje overdrijving
overdrijving wel,
wel, een
een Fransch
Fransch criticus
criticus onlangs
onlangs nog
nog
opvatting die,
uitte :«
Toute être
humain, est un
un fou
fou qui
qui se
se garde
garde»
(4)..
: « Toute
être humain,
» (4)

En nu
nu dat
dat het
het reeds
reeds enkele
enkele decenniën
decenniën geleden
geleden is dat
dat deze
deze stroomingen
stroomingen in
in de
de
psychologie
maakten, nu
nu zijn
zijn ze
ze stilaan
stilaanoveral
overaldoorgesijpeld,
doorgesijpeld, en
en beïnbeïnpsychologie opgang
opgang maakten,
vloeden ook
opvattingen van
hen die
die zich
zich niet
niet met
metdie
dierichtingen
richtingenhebben
hebben
vloeden
ook de
de opvattingen
van hen
beziggeihouden. Wij
wat wantrouwiger
wantrOlUwiger en
en sceptischer
sceptischer tegentegenbeziggehouden.
Wij allen
allen staan
staan 'b.v.
b.v. heel wat
over allerlei uitingen van het zieleleven,
zieleleven, zelfs
zelfs tegenover
tegenover uitingen
uitingen van
van godsvrucht
godsvrucht
V'ermeende heiligheid,
heilighedd, tegenover
uitingen vvan
nederigheid en
en zelfopoffering;
zelfopoffering;
en vermeende
tegenover uitingen
an nederigheid
.

(3)
de tweede
tweede helft
helft van
vandeze
derz;evoordracht,
voordracht, die
die;hier
hier niet
niet is overgedrukt,
overgedrukt, werd
werd het
het
(3) In de
theoretisch
kader geschetst
,geschetst waarin
waarin dit
ditvoorbeeld
voorbeeld moet
moetgezien.
gezien.
theoretisch kader
(4)
LacreteHe, in zijn
ziJn voorwoord
voorw,oord op
Fransche vertaling
vertaling van
van Emély
Emély
Jacques de
de Lacretelle,
op de
de Fransche
(4) Jacques
Brontë's
roman Wuthering Heights
Heights (Haute
Plainte), blz.
bLz.11.
11.—- Grallimard,
Gallimard, Parijs,
Parijs,
(Haute Plainte),
Bronth's roman
s. d.
d. (1941).
(1941).
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wantrouwiger vooral tegenover sommige krankheden en zwakheden. Zelfs de
man van de straat spreekt bij allerlei dergelijke uitingen, te pas en te onpas,
van hysterie en neurose. Dat zijn voor hem niets anders dan vage woorden,
waarmee hij dit te kennen geeft : dat hij achter die gedragingen de werking
vermoedt van allerlei mysterieuze krachten uit het onbewuste. De mensch is
wantrouwig geworden en staat op zijn hoede voor den mensch, voor het
pathologische en het onbewuste in den mensch, dat zich door het normale
zieleleven heen heeft meegeweiven.
Ook in het openbare leven, b.v. in de rechtspraak, is het oordeel over den
mensch en zijn daden heel wat aarzelender geworden. Men is er m aar al te
vertrouwd geraakt met begrippen als onverantwoordelijkheid, vroeger zoo goed
als onbekend voor gevallen, waar de misdadiger zijn plan verstandig en scherpzinnig wist ten uitvoer te brengen. Ook hier vermoedt men nu vaak de uitwerking
van pathologische en onbewuste krachten. Doch het is vooral het psychisch
beeld, dat de hedendaagsche literatuur ons schildert van den mensch, dat sterk
den stempel draagt van dit nieuwe. Deze literatuur juist heeft ten zeerste bijgedragen om dit nieuwe menschenbeeld te vulgariseeren. We staan hier ver af van
de klare psychologie der klassieke werken, ver zelfs van de goedgeordende en
doorzichtige passies van een Racine. Het fatum van de antieke tragediën, dat
den mensch van buitenuit, van hoogerhand, mysterieus en tragisch voortstuwde,
dat fatum i's een innerlijke kracht geworden, de kracht van het eigen onbewuste
zieleleven. Zoo is de meest karakteristieke trek van het menschenbeeld, zooals
het in de hedendaagsche letterkunde tot uiting komt, dezelfde als die van de
dieptepsychologie : een zieleleven waar het pathologische en het onbewuste
als een onontwarbaar kluwen door het normale heen is doorgeweven.
Naast de gegevens van de dieptepsychologie zijn er andere bijdragen van de
moderne wetenschap, die onze opvatting over hetzieleleven van den mensch
in denzelfden zin hebben helpen omvormen; ik bedoel nl., in de eerste plaats,
de opzoekingen van de endocrinologie, of de leer van den invloed der hormonen
op het organisme en op het psychisme v an den mensch.
Dat de lichamelijke processen en toestanden invloed uitoefenen op het karakter
van den mensch en op al zijn psychische verrichtingen, dit is eenwaarheid
zoo oud als de straat. Doch die algemeene kermis heeft weer niet belet, dat de
meer concrete, experimenteele aanduidingen over de inwerking van het physiologische op het karakter en op het heele zieleleven, in breede kringen indruk
hebben gemaakt. Men zag b.v. dat iem an d werklustig en opgewekt was, ofwel

traag werd en lui, niet omdat hij een blijde of teneerdrukkende gebeurtenis had
beleefd, of omdat hij minder zijn best deed of zijn wilskracht niet gebruikte,
doch heel eenvoudig hierdoor, dat de schildklier onvoldoende werkte of, omgekeerd, haar werking werd geactiveerd. Zoo ook voor allerhande passies en
affekten : zinnelijkheid en ambitie, moederliefde en nederigheid, alles scheen
een kwestie van hormonen of Inwendige-klierafscheidingen te zijn. En Laumonier
deed het ons afvragen, of er niet een doelmatiger middel bestond om van allerlei
ondeugden en gebreken verlost te worden, d an de moeilijke weg van de ascese
en de psychische beïnvloeding en inspanning. De endocrinoloog zou wellicht
den geestelijken leider uitstekend verv an gen en de zeven hoofdzonden zouden
worden uitgeroeid door, een injectie met het aangepaste kiierextract. U hoefde
enkel uw hoofdgebrek den geneesheer op te biechten en met een spuitje tegen de
hoovaardigheid of een tegen de zinnelijkheid, de gulzigheid of de traagheid,
stond U, beschut tegen alle bekoringen, veilig op den weg naar de volmaaktheid
Weliswaar, ondertusschen is de endocrinologie heel wat bescheidener geworden.
Na den eersten roes is bezinning en kritisch inzicht gekomen. ØØ heelwat
...
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geestelijke activiteit (5). Doch met één kracht in den mensch (b.v. het sexueele)
verklaart men nooit het ontstaan, in ons psychische leven, van heel andere aspiraties en vermogens op een heel ander plan. Niet wie het eene voor het andere
van kant zet, helpt ons den mensch beter te kennen, doch wie het rijke spel
blootlegt van allerlei krachten — bewuste tm onbewuste, rationeele en irrationeele, psychische en physiologische op de verschillende niveau's van ons
ééne menschelijk wezen. In onze traditioneele, philosophische opvatting van den
mensch, met haar lichaam-ziele-eenheid, hebben we de eenig voldoende breede
basis die dit mogelijk maakt.

LITTERAIR GENRE
EN DICHTERLIJKE BELEVENIS
door L. VAN DEN BERGH
In de Grkiksche Oudheid, toen de poëzie niet gelezen, maar beluisterd werd,
had deze een klare sociale functie, en een min of meer vaste techniek, die
mede door die functie bepaald werd. De poëzie werd gedicht en mondeling
voorgedragen door drie soorten kunstenaars : de rhapsoden, de mimen en de
lierzangers. De eersten vergastten hun toehoorders op l ange verhalende
gedichten de tweeden stelden voor een aandachtig publiek gedialogeerde spelen
voor, en de derden zongen liederen met muzikale begeleiding (1) .
Zich baseerend op deze drie algemeen gekende en gewaardeerde functies,
die alle drie aan den kunstenaar speciale technische eischen stelden, heeft
Aristoteles, de eerste groote .kunsttheoreticus der Oudheid, een schema opgesteld, dat ter verdeeling van de poëzie in verschillende soorten, vooral
« praktisch » nut moest bewijzen. Dit empirische schema, dat rust op de
opmerkzame waarneming van de uiterlijke techniek der kunstwerken, is het
uitgangspunt geweest voor al de latere dogmatische en philosophische theorieën
over de systematisatie der litteratuur in de drie genres : epiek, lyriek en
dramatiek.
Er is veel gediscussieerd over het goed recht en de waarde van deze
verdeeling der kunst in genres. In de Middeleeuwen, toen de poëzie haar
oorspronkelijke sociale functie nog bewaard had, toen de epiek in de burchten
der ridders verhaald werd door zwervende minnezangers, toen gilden en
broederschappen hun dramatische spelen vertoonden op markten en pleinen,
en toen de lyrische gedichten nog werkelijke liederen waren, d.w.z. door
een enkeling of in koor gezongen werden met begeleiding v an muziek, heeft
men niet de behoefte gevoeld zich dieper te bezinnen over .het wezen dezer
,

(5) Ter illustratie. We kunnen het erotische beschouwen als de nood naar aanvulling en aanleuning bij een andere, op een bepaald plan van ons psychisch-physiologisch leven ; zooals we den natuurlijken godsdienstzin psychologisch kunnen begrijpen
als de behoefte aan aanvulling en aanleuning op het heel ander; plan van de
snetaphysische instelling van den mensch. Deze twee behoeften kunnen, gezien d e.
eenheid van het psychisch leven waarin ze bestaan, min of meer door mekaar loopen
(vooral in de puberteitsjaren en ook in sommige pathologische toestanden is dat het
geval), zoodat het erotische religieus gekleurd wordt en het religieuse met erotiek is
vermengd. Deze wisselwerking is te verstaan in. het kader van de veelheid en de
eenheid in den mensch; terwijl het niet te begrijpen is hoe erotiek tot religiositeit
wordt, wanneer men, zooals Freud, als eenige kracht in den mensch de erotiek
aanvaardt.
(Groningen 1932), p. 64 vlg.
(1) Zie hierover: W. KR AMER, Het Litteraire Kunstwerk
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MARITAlN, Art
Art et
etScolastique
Bcolastique (Paris 1927),
1927), p.
p. 11,
11, 31 vlg.
(2) J. MARITAIN,
(3) F. BRUNETIERE,
$RUNETIERE, L'Evolution
(3)
Littérature
L'Evolution des
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l'Histoire de
de la
la Littérature
vig.
(Paris
1890),, p. 19
19 ;Vlg.
(Paris 1890)
(4) E. BOVET,
(4)
BOVET, Lyrisme,
Epopée, Drame
Drame (Paris
1911), p.
p. 13
13 vlg.
vlg.
Lyrisme, Epopóe,
(Paris 1911),
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ères », elk met zoo 'n leidend principe; en iedere ère in drie « périodes »,
een lyrische van groei, een epische van bloei, en een dramatische van decadentie. De genres volgen mekaar dus op in den tijd met een ijzeren logische
regelmaat.
Intusschen had Croce echter een totaal nieuwe stem in het debat laten
weerklinken, toen hij herhaalde malen verkondigde dat de genres niet bestaan,
en dat de onderscheiding der kunst in kunstsoorten (genres) en in onderscheiden
kunsten (dichtkunst, schilderkunst, muziek) een historische dwaling is v an de
theoretici der kunst. Alle kunst is intuïtie en als gevolg daarvan één en ondeelbaar. Ieder kunstwerk is , «'een levend, afzonderlijk en onvergetelijk wezen», dat
zijn eigen wet heeft, en zijn eigen onvervangbare waarde. Croce erkent alleen
het goed recht van, empirische genrebegrippen als or+iënteerende hulpmiddelen
voor historische opzoekingen, en a anvaardt de artificieele indeeling in genres
als een gemakkelijk groepeeringsmiddel, een soort register ten gebruike der
geleerden en critici. Wijsgeerige en normatieve w aarde heeft die indeeling
echter niet, omdat de termen lyriek, epiek en dramatiek geen reëele, van
elkaar wezenlijk verschillende inhouden dekken (5) .
Het is vooral de Duitsche litteratuurwetenschap geweest, die op onze dagen
'mar een nieuwe fundeering van het genrebegrip heeft gezocht. Het
formalistisch-normatieve standpunt van de Renaiss ance is sinds lang overwonnen, en wordt alleen nog kunstmatig levend gehouden in sommige verouderde
onderwijsmilieus. De vergissing van Brunetière werd spoedig op rekening
geschoven van zijn eenzijdige voorliefde voor het natuurhistorische evolutiesysteem ; de theorie van Bovet kan hoogstens als een interessante hypothese
beschouwd worden, en ten slotte hebben de schitterende philosophische boutaden
van Croce, die zuiver deductief bewijst, dat er geen genres kunnen zijn, de
vraag opgeworpen, of een inductief onderzoek van wat een tweeduizendjarige
'traditie « de litteraire genres » heeft genoemd, niet tot het besluit kan voeren
dat er misschien toch genres bestaan. Deze vraag luidt concreet : beantwoordt
het conventionele, veel omstreden begrip « genre » aan een realiteit ? Bestaat
er een wezenlijk onderscheid tusschen een 'lyrisch kunstwerk en een episch
of een dramatisch kunstgewrocht ? En waarop rust dat verschil ? Laten wij
dat even onderzoeken.
Sinds de geesteswetenschappen zich onder de stuwkracht v an Dilthey,
Eucken, Bergson, Spranger, e.a. hebben losgemaakt van de positieve natuurwetenschappen, en zich een eigen methode hebben uitgebouwd, hebben de
litteratuurhistorici en de kunsttheoretici zich afgekeerd van het Schereriaansche
uiterlijke detailonderzoek, in de richting van een diepere, metaphysisch-synthetische interpretatie van het litteraire materiaal. En langzaam brak de neiging
door, om het kunstwerk niet meer te bestudeeren in zijn oppervlakkige periferie,
maar om het te benaderen en te verklaren vanuit de grondbelevenissen van den
kunstenaar en de cultureele situatie van zijn tijd (6) .
Het heeft dan ook niet lang geduurd, eer men het oude, brokkelig geworden
genrebegrip heeft heropgebouwd op dezen nieuwen, geesteswetenschappelijken
Windslag. Men ging hierbij niet meer uit van een abstracte kunstdefinitie,
waarop phiiosophisch wordt voortgeredeneerd — zooals Croce dat deed -- I, maar
van het levende kunstmateriaal, dat in zijn diepe wezenheid en zijn speciale
(5) B. CROCE, Brevier
p. 90 vlg.;

(6)

van Aesthetica.

Ned.

vert.

A. Hudig (Arnhem 1926) ,

Estetica come Scienza dell'Espressione (Bari 1909) , p. 42-44, 523 vlg. •
alla Storia dell'Estetica Italiana (Bari
Problemi di Estetica e Contribute
1910), r). 244 vlg.;
Uebers.
v.
Schlosser (Zixrlch 1925) , p. 13 vlg.
-Poesie.
Poesie and Nicht
Zie als model van deze nieuwe, geesteswetenschappelijke methode, de meester
studiën van DILTHEY : Das Erlebnis and die Dichtung (Leipzig 1903) .
-lijke
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van zijn ontstaan, maar in het innerlijke leven van den kunstenaar. Niet omdat
een kunstwerk vijf bedrijven telt, en slechts één handeling voorstelt, die zich
op één dag en op één plaats afspeelt, is dit kunstwerk een drama. Dit wordt het
alleen, zoo het gegroeid is uit een dramatische levenshouding, een dramatische
belevenis, een dramatisch menschentype of een dramatisch-idealistische wereldbeschouwing.
Het centrale begrip, dat hier eerst dient verduidelijkt te worden, is het begrip
der beleving, dat op dit oogenblik vrij algemeen aanvaard wordt als het uitgangspunt van 'de litteraire kunstschepping, en tevens als eenig-reëele basis voor het
genrebegrip. Wat beteekent de veelgebruikte term « Elrlebnis » ?
« Beleven » veronderstelt een object dat beleefd wordt, en een subject dat
beleeft. Dat object is de buitenwereld in den ruimsten zin van het woord, dat
subject Ø het ik van den scheppenden kunstenaar. Die buitenwereld krijgt als
stof voor het kunstwerk slechts organisch belang op het oogenblik dat zij het
diepste wezenscentrum, het levensmiddelpunt van den dichter beroert, op het
oogenblik dat de dichter haar beleeft, d.w.z. op basis van die confrontatie van zijn
ik met de buitenwereld een niuw leven, een nieuwe wereld schept (13) .
Dit intiem contact van het ik met de buitenwereld (dit laatste steeds in den
zin van : een algemeen-menschelijke wereldordening, die met haar tradities en
conventies buiten den dichter is gegroeid en van buiten uit op hem inwerkt)
kan zeer verschillend van natuur zijn; en het is op dit verschil, dat nu de
verdeeling van de litteratuur in genres wordt gegrondvest.
Dit contact kan het karakter aannemen van een conflict v an tegenover elkaar
gestelde machten. Dit con flict nu kan bij den dichter aanleiding geven tot een
16assieve houding van afwachten, waarbij de vijandigheid der buitenwereld zwaarmoedig ondergaan wordt, of haar schoonheid uitbundig begroet, zonder dat
evenwel actief gestreefd wordt naar een overwinning van of een reëele toenadering tot de buitenwereld. Dit con flict kan echter ook den dichter voeren tot
een hoogst actieve houding van heftigen strijdlust, waarbij de kamp der ideeën
in den scheppenden geest van den dichter groeit tot een kamp van levende
gestalten, die, langs zegepraal of catastrophe het gebroken evenwicht in het op
te lossen conflict willen herstellen. De eerste houding is lyrisch, de tweede
dramatisch.
Niemand in onze litteratuur heeft sterker dan Karel van de Woestijne het
leven en de wereld beleefd als een conflict van vijandige machten. De bestendige
strijd tusschen geest en zinnen, tusschen een modderige sensualiteit en een ijle,
verpuurde geestelijkheid heeft hem zijn gahsche leven rusteloos heen en weer
geslingerd tusschen de uiterste grenzen van het menschelijk bestaan. Dit conflict
is bij hem echter nooit een 'bewuste ideeënstrijd geworden, nooit een actief
worstelen om bevrijding en evenwicht. En daarom heeft hij nooit dramas
geschre ven. Van de Woestijne heeft zijn gansche leven « gewacht ». Donker
neergedrukt onder monotone verveling en levensmoeheid, gemengd met zuren
walg en zelfverachting, heeft hij steeds « eenzaam-droef in 't geel-teer avonddalen », machteloos en koortsig verlangd naar eindelij ken vrede, naar rust en
harmonie, vaak naar den dood. Zijn poëtische activiteit bestond in het passief
registreeren van morbied-+verfijnde zintuigelijke reacties, en in het sonoor verklanken van subtiele gemoedsbewegingen. Zijn belevenis van het levensconflict
was zuiver lyrisch. 'Hij lag, wakend in bestendige « kommer-ziekte » hulpeloos,
machteloos gestrekt in zijn eenzame « donkere aard spelonk », met zijn « lamme
beenera, in de assche van een stervend vuur », te zwak om energisch weerstand
te bieden aan de opdringende werkelijkheid zijner obsessies, te zwak zelfs om
(13) Zie hierover de belangrijke uiteenzetting in de Inl. tot Em. ERMA.TINGER.
D as dicht. Kunstw., p. 2-64.
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er voor te vluchten. Ieder gedicht was de belijdenis v an een nieuwe nederlaag,
smadelijk ondergaan zonder strijd.
Een gelijkaardige, tragische gespletenheid, pijnlijk-lyrisch doorleefd, kreunt
uit de beste verzen van P. van Langendonck; terwijl G. Gezelle het contact van
zijn ik met de buitenwereld juichend ervaren heeft als een voortdurend feest
van bloeiende zintuigelijkheid. Hij was een klare, zonnig-rustende vijver, waarin
het heerlijke Vlaamsche landschap zich tot 'eer en glorie van zijn Schepper in
duizendvoudige pracht heeft gespiegeld.
A. Hegenscheidt heeft van zijn kant het leven ook ervaren als een conflict,
meer bepaald als een conflict tusschen onbewust, spontaan leven en bewust
regelende rede, tusschen dionysischen hartstocht en apollinische sereniteit (14) .
De polen van dit conflict zijn echter in zijn geest uitgegroeid tot levende,
vleesch geworden gestalten, die elkaar bekampen met een vreeselijke energie,
en uit deze dramatische belevenis is de rivaliteit Saemund—Starkadd gegroeid.
Vrije, wilskrachtige persoonlijkheden, gedreven door een verhoogde levensintensiteit, worstelen hier in een electriseerende spanning van leven en dood.
In de lyriek, waar de buitenwereld door den dichter fragmentair in zijn binnenste wordt opgenomen, en tijd- en ruimteloos geconcentreerd op zijn ik, dat drijvend op ,muzikale stemmingen, die buitenwereld receptief beleeft als symbolen van
zijn eigen gemoedsbewegingen, dalen de menschelijke vermogens tot hun laagtepunt, en de heele levensactiviteit vermindert tot een gevoelige ontvankelijkheid.
In het drama daarentegen 'bereikt de mensch zijn hoogste levenskracht, op het
oogenblik, dat hij energisch in het verloop der buitenwereldsche werkelijkheid
ingrijpt, en in het conflict zijner vleeschgeworden ideeën tot eigen zegepraal of
ondergang met zijn noodlot vecht. In het drama wordt de hoogste sp an ning
geboren uit de geweldige concentratie van uiteenrukkende krachten,
Dostojefsky droeg zulk een innerlijken chaos in zich. Zinnelijke drift heeft hij
geïnca rn eerd in den ouden Karamasoff, demonische misdadigheid in Rogoshin
en iSmerdiakoff, hoogmoedig intellectueel nihilisme in Iw an en Raskolnikoff,
fanatisch godsgeloof, diepe liefde, deemoedig medelijden en Evangelische goedheid in vorst Myschkin, Aljoscha en Zozima. Al deze menschgeworden neigingen
worstelden in zijn binnenste met een geweldige levensdrift en een Russischen
zin voor afgrondelijke uitersten, en daarom zijn de romans van Dostojefsky,
ondanks hun epischen vorm , in hun diepste wezen dramatisch.
Het contact van het scheppende ik met de buitenwereld hoeft echter niet
noodzakelijk een conflict te worden. Het kan bij den dichter ook aanleiding
geven tot een rustige houding van wereldwijze beschouwing, waarbij de buitenwereld in haar veelvoudig uiterlijk verschijnen zintuigelijk wordt aanschouwd,
zonder dat het ik zich door sympathie tot die wereld aangetrokken, of zich
door afkeer van haar weggestooten voelt. Deze houding is episch. De dichter
is hier een wijze ziener, die de harten en nieren der menschen doorgrondt, en
met de zevenmijlslaarzen van zijn verbeelding het wereldlandschap doorkruist,
die in een behaaglijke atmosfeer van wederzijdsch vertrouwen aan toehoorders
of lezers die hem geloven, een breed verhaal van menschen en gebeurtenissen
vertelt, waarin hij zelf nu en d an optreedt, om zijn omvangrijke stof klaar en
spannend te ordenen ten gerieve • van zijn aandachtig publiek.
Homeros verhaalt de tochten van Odusseus met een soevereine sereniteit, die
slechts nu en dan onderbroken wordt doo r een korte toespeling, waarin hij zijn
goedkeuring of zijn afkeuring hecht aan een daad v an een zijner helden, of
waarin hij zijn toehoorders een guitig wenkje van geheime verstandhouding
geeft. Hij weet en ziet alles wat er op het zelfde oogenblik omgaat hoog op
den 'Olympos, waar de goden beraadslagen, op het eiland van de nymphe
(14) A. VERWEY, Stille Toernooien (Amsterdam 1901) , p. 252 vig.
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trouw,omzwermd
omzwermddoor
dooropdringerige
opdringerige
en te
vrijers,
haar echtgenoot
echtgenoot wacht.
Hij zorgt
zorgt er
er voor
voor dat
datzijn
zijn
vrijers, den
den terugkeer
terugkeer van
van haar
wacht. Hij
toehoorders niet
schrille contrasten,
contrasten, en dat
dat zij
zij op
op
toehoorders
niet geschokt
geschokt worden
worden door
door al
al te schrille
voorhand weten
terecht komt.
komt. Het
Het geheele
geheele epos
eposademt
ademteen
eenatmosfeer
atmosfeer
voorhand
weten dat
dat alles
alles terecht
van behaaglijke
'behaaglijke rust.
rust.
Deze rust
rust behoort
behoort tot de
de essentie
de epiek.
epiek. Een
Een episch
episch kunstwerk
kunstwerk eindigt
eindigt
essentie van de
op teen
,een orgelpunt
Odusseus komt
komt na
na twintig
twintig jaar
jaarmoeizaam
moeizaam zwerven
zwerven
orgelpunt van
van rust:
rust : Odusseus
thuis en
en geniet
geniet er
er de
dezalige
zaligerust
rustvan
vaneen
eenweergevonden
weergevondenfamilie.
familie. Herman
Herman en
en
thuis
Dorothea stichten
midden vvan
het wilde
wilde rumoer
rumoer der
der Fransche
Fransche Revolutie
Revolutie een
een
Dorothea
stichten te midden
an het
rustigen, veiligen
veiligen haard.
haard. En
En inindedemoderne
modernefeuilletonromans,
feuilletonromans, de
de, populaire
populaire uituitrustigen,
loopers
de oude
oude epiek,
epiek, overwinnen
overwinnen de
de twee
tweégeliefden
geliefdentallooze
talloozemoeilijkheden,
moeilijkheden,
loopers van de
om
ten slotte
slotte in
inmekaars
mekaarsarmen,
armen, ininparadijselijke
paradijse'lijke vizioenen,
vizioenen, te genieten
'genieten van
van
om ten
een rustige
rustige liefde.
liefde.
In tegenstelling
tegenstelling met
met den
den eenzamen
eenzamen , lyrischen
lyrisehen gevoelsmensch,
~evoelsmensch, en
en den
den dramadramatisch met
met zijn
zijn noodlot
noodlot strijdenden
strijdenden wÜsmensch,
de held
held van
van de
de epiek,
epiek, zooals
zooals
wilsmensch,is
is de
Goethe
treffend opmerkte
opmerkte (15),
(15),ieerder
'eerder een
een passieve
passieve held,
held, een
een dulder,
dulder, die
die
Goethe zeer treffend
het leven
l€tVen lijdzaam
lijdzaam ondergaat,
ondergaat, die
die niet
niet actief
actiefingrijpt
ingrijpt in
inzijn
zijn bestaan, maar
maar geleid
wordt
door den
den stroom
stroom der gebeurtenissen.
gebeurtenissen. Odusseus
slechts een
een speelbal
speelbal van
van
wordt door
Odusseus is slechts
de grillen
grillen der
der goden
goden :: door den vertoornden
vertoornden Poseidoon
Poseidoon wordt
wordt hij
hij bij
bij zijn
zijn terugkeer
terugkeer
uit Troja
T,roja jaren
jaren lang
lang achtervolgd
achtervolgd en
enver
vervan
vanzijn
zijnvaderland
vaderlandweggevoerd,
weg'gevoerd,door
door
de
verliefde godin
godin Kalypso
Kalypso wordt
wordt hij
hij zeven
zeven jaar
jaar lang
langgevangen
gevangengehouden
gehouden op
op
de verliefde
haar eiland,
eiland, en ten slotte
slotJte wordt
wordt hij
hij naar
naar huis
huis gebracht
gé,bracht op
op voorspraak
voorspraak en met
met de
de
listige hulp
listige
hulp van Pallas
Pallas Athene.
Athene. Ook
OokininGoethe's
Go€lthe'sgrooten
grootenBildungsroman
Bildungsroman wordt
wordt
de
vorming van Wilhelm
Wilhelm Meister
Meister niet geleid
geleid door
door Wilhelm
Wilhelm zelf, maar
maar door
door de
de
de vorming
pedagogische «« GeseUschaft
mysterieuze kasteel
kasteel van
van
pedagogische
Gesellschaftde,s
des Turmes»
Turmes » op
op het mysterieuze
Lothar,iOl.
den modernen
modeTl1i€n roman
roman —
- niet
niet alleen
alleen ininden
dennaturalistischen
naturalistischen
Lothario. 'En
En in den
roman van
einde der
der vorige
vorige eeuw,
eeuw, waar
waar de
de mensch
menseh het
het willoos
willoos product
product is
iS
roman
van het einde
van zijn
zijn milieu
milieu en
en zijn
zijn atavismen
atavismen —
- wordt
wordt het lot
lot van
vanden
denheld
held meestal
meestal niet
niet
van
door hem
hem zelf
zelfmaar
maardoor
doorden
dentoevalligen
toevalligensamenloop
samenloopder
deromstandigheden
omstandigheden
beslist door
en
gebeurtenissen. Madame
Madame Bovary
pleegt zelfmoord,
zelfmoord, op
op het
het oogenblik,
oogenblik dat
dat
en gebeurtenissen.
Bovary pleegt
duizend kleine
banale omstandigheden
omstandigheden zich
met hun
hun respecr~pec
duizend
kleine gebeurtenissen
gebeurtenissen en
en banale
zich met
tievelijke gevolgen
gevolgen zoodanig
zoodanig hebben
,er voor
voor haar
haar geen
geen andere
andere
tievelijke
hebben toegespitst,
toegespitst, dat
dat er
meer overblijft.
overblijft.
uitkomst meer
sprake van
Er is
is in
in de
de epiek
epiek geen
geen sprake
van reele
reëele conflicten,
conflicten, alleen
alleen van
van rustig
rustig uituitEr
gesponnen
confrontatie ,van
het individu
indiv;idu met
met de
de
gesponnen intrigues,
intrigues,gebouwd
gebouwdop
op de
de confrontatie
van het
buitenwereld.
confrontatie verloopt
verloopt echter
zonder groote
groote schokken.
schokken. De
De
buitenwereld. D~e
Deze confrontatie
echter zonder
dramatische
hoogste inspanning
inspanning vvan
alzijn
zijn krachten
krachten in
in
dramatischeheld
held stormt
stormt met
met hoogste
an al
adembeklemmend
oplossing van
van zijn
zijn levensconflict;
levensconflict; de
de
adembeklemmendtempo
temponaar
naarde
de fatale
fatale oplossing
epische
held groeit
,groeit langzaam
Iamgzaam en
en organisch
organisch naar
naar de
deinnerlijke
innerlijke harmonie
harmonie toe,
toe, die
die
epische held
de lang-verwachte
lang-verwachte en
en intens-begeerde
intens-'begeerdebekroning
moet worden
worden van
vande
deeindelijk
eindelijk
bekroning moet
verzoende
de ziel van
van den
den epicus
epicus zeer
zeer treffend
treffend
verzoende tegenstellingen.
tegenstellingen. Ermatinger
Ermatinger heeft
heeft de
vergeleken ,bij
een kalmen
kalmen stroom,
stroom, die
die rustig
rustig naar
naar zee
zeevloeit
vloeitdoor
dooreen
eenbreede
breede
vergeleken
bij een
vlakte (16).
(16).
vlakte
l:k
meen dat
dat hierbij
hierbij klaar
klaar wordt,
wordt, hoe
hoe ieder
ieder genre
genre beantwoordt aan een
een speciale
speciale
Ik meen
ibelevenis
de werkelijkheid
werkelijkheid vvan
het ik;
ik; geconfronteerd
geconfronteerd met
metde
dewerkelijkheid
werkelijkheid
an het
belevenis van de
van de
de buitenwereld.
buitenwereld. Sommige
Sommige geleerden,
geleerden,zooals
Ermatinger en Nadler
Naáler (cfr.
(cfr.
van
zooals Ermatinger
supra)
hebben deze
de2J€I drie
drie verschillende
verschillendebelevenistypen
verbreed tot
tot drie
drieklaar
klaar
supra) hebben
belevenistypen verbreed
onderscheiden
meer van
vaneen
eendramatische
dramatische
onderscheiden menschentypen,
menschentypen,en
en spreken
spreken 'bv.
bv. niet meer
'belevenis,
een dramatischen
dramatischen mensch.
menseh. Dit is
is juist,
juist,op
opvoorwaarde
voorwaarde dat
dat
belevenis, maar
maar van een
men het
het begrip
'begrip type
type klaar
klaaronderscheidt
onderscheidt van
iVan het
hetbegrip
begripindividu,
individu, en
endaarbij
daarbij
men
(15) GOETHE, Wilhelm
7.
Wilhelm Meister's
Meister's Lehrjahre, V.
V. 7.
(16) E. ERMATINGER,
ERMATINGER, Das
Kunstw., p. 25.
25.
Das dicht. Kunstw.,
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aanneemt dat één menschelijk individu tegelijkertijd en in den loop van zijn
leven verscheidene malen naeen, tot verschillende typen kan behooren. Want
de meeste groote kunstenaars hebben -- zij het slechts fragmentarisch — alle
genres beoefend, en diegene, die er slechts één hebben beoefend, hebben dit nooit
volkomen zuiver gerealiseerd. Adam in Ballingschap ,i s een drama, maar het
eerste bedrijf bestaat louter uit een episch-berichtende expositie door Lucifer, en
een lyrischen beurtzang van het eerste menschenpaar als hulde a an den Schepper,
om te eindigen met een episch-verhalenden reizang van nachtegalen over de
Schepping. Racine heeft in Athalie zuiver lyrische koorzangen gedicht, en de
lyrisch-declamatorische monologen uit Le Cid, samen met het bekende episch
verhaal van Don Rodrigue over het gevecht met de Mooren, behooren niet tot de
minst beroemde fragmenten v an Corneille's dramatisch werk. Ook Shakespeare,
degrootmeester van het drama, heeft meer dan honderdvijftig sonnetten geschreven, en Venus and Adonis en The Rape of Lucrece zijn groote epische
stanza-gedichten, waarvan het l aatste meer dan vijftienhonderd verzen telt.
Van Goethe, die in alle genres de hoogste toppen heeft bereikt, wil ik hier niet
eens spreken.
Hierom moet de vereenzelviging van een litterair genre met een bepaald
menschentype eerder verwarrend werken. Juister is het de genres te fundeeren
op het zuivere belevenisbegrip, in dezen zin, dat binnen het kader van de
hoofdbelevenis, die den aard van het werk als geheel bepaalt, spelingruimte
is voor andere secundaire belevenissen, die den schijnbaar heterogenen aard
der onderdeelen bepalen.
Hierbij moet echter duidelijk verstaan blijven, dat de alzoo gegrondveste
genres absoluut niet te vereenzelvigen zijn met de traditioneele genrevormen
der klassieke poëtica; dat een roman zooals bij Dostojefsky, zuiver dramatisch
van aard kan zijn, en dat een treurspel als Vondel's Gjjsbrecht van Aemstel
meer zuivere epiek dan ware dramatiek kan bevatten. De genres zijn apriori aan
geen enkelen litterairen vorm gebonden (17) .
Als litteraire expressie van drie essentieele grondhoudingen tot de werkelijkheld, als poëtische symbolen van drie menschelijke ,belevenistypen, beteekenen
de genres dus meer dan toevallige of louter empirische hulpbegrippen ten
gebruike van wetenschap en critiek. De verdeeling van de litteratuur in genres,
op basis van de dichterlijke belevenis, heeft de waarde van een reëel gefundeerde,
geesteswetenschappelijke typologie van het litteraire kunstwerk.
(17) Hierbij wordt niet ontkend, dat achteraf ieder genre zijn specifieke vormkenmerken zal vertoonen. De vormkenmerken van het eerre kunstwerk mogen echter
niet voorgeschreven worden aan volgende kunstenaars, of in de beoordeeling van
andere kunstwerken als norm aangewend worden. SPOERRI onderscheidt die verschillende vormen naar hun intensiteit, EØTINGER somt talrijke kenmerken op
voor de lyrische, epische en dramatische «Wirkungsform», PETERSEN wijdde belangrijke bladzijden aan de «techniek» der genres, en NADLER behandelde hen als stijleenheden. (Zie hierover sporadisch hoogervermelde werken.) O. WALZEL, Das Wortkunstwerk (Leipzig 1926), en Gehalt und Gestalt im Kunstwerk des Dichters
(Berlin
1923) beschouwt de genres naar hun .heele «gestalte», en E. HIRT, die een leerling is
van Ermatinger, wijdde een gansch boek aan hun respectievelijke «vormwet» (Das
Formgesetz der epischen, dramatischer und lyrischen Dichtung
(Leipzig und Berlin
1923). Dit gansch speciale vormprobleem kan binnen het bestek van deze bijdrage niet
verder behandeld worden.
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Door bodemrecht
bodemrecht verstaan wij de reglementeering vvan
het bezit
bezit en
en het
het gebruik
gebruik
an het
van den
den bodem
:bodem ten aanzien
aanzien van het
het priv
privaat
en het
bietopenbaar
openbaar belang.
belang.
aat en
Het begrip
'begrip «bodem»
«,bodem» zelf
is enger
enger ddan
het begrip
begrip
an het
Het
zelfstaat
staat niet
niet zoo
zoo vast.
vast. Het is
«grond» dat nog
nog zeer
zeer onbepaald
onbepaald is.
is. Anderzijds
Anderzijds ligt er
er een
eenschakeering
schakeeringtusschen
tusschen
«grond»
begrippen «bodem»
«bodem.» en
begrip past
past minder
minder wanneer
wanneer er
er
de begrippen
en «land»;
«land»; dit
dit laatste begrip
is van
vankultuurtechnische
kultuurtechnische maatregelen
maatrtlgelen tot
tot bevordering
bevordering vvan
de struktuur
struktuur
sprake is
an de
van den
den grond
grond 'als
als produktie-apparaat,
produktie-apparaat, of vvan
een betere
betere economische
economische inrichting
inrichting
an een
v
an het
van
hetlandbouwbedrijf.
landboUJWIbedrijf. In
geval zijn
zijn «grond»
«grond» en
en «land»
«land» als
alsjuridische
juridische
In elk
elk geval
begrippen nog minder
minder duidelijk
duidelijk dan
«OOdem», zoodat
laats,te woord
woord
begrippen
dan «bodem»,
zoodat wij
wij aan
aan dit laatste
voorkeur geven.
geven.
de voorkeur
Afgaande op
hetgeen verstaan
verstaan wordt
wordt door
spraak is vvan
an
Afgaande
op hetgeen
door «bodem»
«bodem»als
als er
er spraak
1!:bodempolitiek», «'bodemkunde», zouden wij den bodem willen omschrijven als<bodemplitk»,« undezowijbmlenoschrijva
grond en al wat met
met den
den grond
grond verbonden
vel"bonden is,
van uit
uit het
hetstandpunt
standpunt
den grond
is, gezien van
van
den landbouw
landbouw en
bevolking.
v
an den
en van
van de
de llandelijilre
andelijke bevolking.
spreekt vanzelf
vanzelf dat
dat bodemrecht
bodemrecht aldus
aldus bepaald
bepaald innig
innig verband
verband houdt
houdt met
met
Het spreekt
het eigendomsrecht
goederen waarvan
waarvan wij
wij het principe
eigendomsrecht der
der onroerende
onroerende goede:ren
principe en
en den
den
inhoud
eerst zullen
zullen moeten
moeten nagaan.
nagaan. Nadien
Nadien zullen
zullen wij
wij de
de maatregelen
maatregelen moeten
moeten
inhoud eerst
onderzoeken
getroffen worden
worden inzake
inzake bezit
bezit en
en gebruik
gebruik van
van den
den bodem
bodem inin
onderz
oe ken die getroffen
belang van
van den
den landbouw
landbouw en
en van
vam.de
delandelijke
landelijkebevolking.
bevolking.
het belang

I EIGENDOOM
EIGENDOM VAN
DEN BODEM
BODEM
VAN DEN
Om
gaan hoe
hoe wij
wij gekomen
gekomen zijn
zijn tot
tothet
hethuidige
huidigeregime
regimevan
vanden
denonroeonroeOm na te gaan
renden eigendom
noodig stelling
stelling te
tenemen
nementegenover
tegenoverde
detwistvraag
twistvraag
renden
eigendomis
is het
het niet noodig
op welke
welke wijze
wijze. eenzwerversvolk,
een ~erversvolk, wanneer
wanneer het zich
zich gaat
gaatvestigen,
vestigen, bezit
!bezit neemt
neemt
van den
den bodem.
bodem. Wij
Wij weten
weten volgens
volgens de
de getuigenissen
getuigenissen van
van Caesar
Caesar en
en Tacitus
Tacitus
d8it
de oude
oude Germanen
Germanen het
privaat grondbezit
grondbezit niet
kenden; dat nl.
nl. ieder
ieder gezin
gezin
dat de
het privaat
niet kenden;
het perceel
perceel grond,
grond, dat het
het te
tebewerken
lbewerken had,
had, jaarlijks
jaarlijks toebedeeld
toebedeeld kreeg.
kreeg. In
In het
het
Romeinsch recht daartegenover is
is het
hetonroerend
onroerend bezit
bezit als
alsprivaateigendom
privaateigendomsterk
sterk
ontwikkeld
re potestas.
potestas. Dit
Dit gold
gold nochtans
nochtans slechts
slechts de
de agri
agri
ontwikkeldals
als de
de plena
plena in
in re
limitati, divisi
divisi of assi;gnati
assignati -- dus
dusde
degronden
gronden die
die officieel
officieel verkaveld
verkaveld waren
waren --terwijl de ager publicus,
publicus, het staatsdomein,
staatsdomein, die het grootste
grootste gedeelte
gedeelteder
dergronden
gronden
llitmaa.k,te,
slechts vatbaar
vatbaar was
was voor
voor een
eenfeitelijk
feitelijk bezit,
!bezit, usus
usus of
of possessio,
possessio, in
in
uitmaakte, slechts
tegenstelling
het dominium
dominium. ex
~ jure
jure quiritium.
quiritium. Het
Het was
wasde
deager
agerpublicus,
publicus,
tegenstelling met het
meestal
,bestaande uit
uitgroote
domeinen, latifundia, die door
door de
de agrarische
agrarisc!he wetten
wetten
meestal bestaande
groote domeinen,
keer
op keer
keer werd
werd verkaveld
verkaveld en
en waarop
waarop later
later het
hetjus
jusemphyteuticum,
emphyteuticum, de
de
keer op
cijnspacht,
ontstond.
cijnspacht, ontstond.
zien wij
wij dat
In de
de vroege
vroege Middeleeuwen,
Middeleeuwen, na den
den inval
inval der
:der Barbaren,
BaJr.baren, zien
da.t de
de
Frankische koningen
koningen :voor
uitgestrekte gebieden
gebieden waarover
waarover ze thans beschikbeschikvoor de uitgestrekte
ten den
den ouden
ouden Germaanschen
Germaanschen vorm
grondbezit lieten
gingen
vorm van
van grondbezit
lieten varen;
varen; ze gingen
nl.
over tot
tot de
de verdeelmg
verdeeling vvan
een gedeelte
gedeelte v
van
den bebouwden
bebouW'den grond
grond onder
on.ger
an den
an een
nl. over
hun vroegere
vroegere krijgslieden
krijgslieden die
«alJodium» ter beschikking
beschikking kregen,
k1regen, vrij
:vrij van
van
die een «allodium»
ook
alle lasten
lasten buiten
'buitenbepaalde
!bepaalde krijgsdiensten.
Ikrljgsdiensten. De
Deoverige
overigegronden,
gronden,waaronder
waaronder ook
wel verschillende
verschillende Romeinsche
Romeinsche «latifundia»,
cl8itifundia», bleven
Rijksgoed waarover
waarover dan de
de
bleven Rijksgoed
RijltSsanbtenaren
beheer hadden
hadden en
enwaanrop,
wa&a'Op, voor
niet rechtstreeks
rechtstreeks
Rijksambtenaren het beheer
voor zoover
zoover zij
zij niet
met
lijfeigenen .werden
werden geëxploiteerd,
geëxploiteerd, ten
vandedegebruikers
gebruikerscijnzen
cijnzen
met lijfeigenen
ten laste van
werden geheven.
geheven.
Met
~eenroerig tijdvak
tijdvak dat
officieel inluidt
inluidt met
met het
hetcapitularium
capitularium van
van
Met het leenroerig
dat officieel
Kiersy
877, worden
worden de
de vroegere
vroegeretrijksambten
leenman is
is alleen
alleen
Kiersy in 877,
rijksambten erfelijk;
erfelijk; de leenman
«hulde»
ediensten» verschuldigd
verschuldigd a
aan
zijn leenheer
leenheer zonder
zonder dat deze
deze
«hulde» en
en zekere «diensten»
an zijn
laatste zich
zièh mag
mag mengen
mengen in
in het
hetinwendig
inwendig bestuur
,bestuur'van
leen. Deze
Deze admi
8idmi'van het leen.
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nistratieve ontwikkeling
ontwikkeling had
had voor
voor :gevolg
gevolg dat nevens
nistratteve
nevens het
het «allodium»
«allodium» een
een nieuwe
nieuwe
soort eigendom
ontstond, het «leen»
soort
eigendom ontstond,
«leen» met
met de
de verschillende
verschillende soorten
soorten cijnsrechten
cijnsrechten
en grondrenten
die het
het leenstelsel
en
grondrenten die
leenstelsel heeft
heeft gekend.
gekend.
Vanaf de
de 9de
Vanaf
9de eeuw,
eeuw, tengevolge
tengevolge v
IVan
de onzekere
onzekere tijden,
,tijden, inwendige
inwendige anarchie
anarc!hie
an de
en invallen
kwamen vele
vele allodia
en
invallen der
der Noormannen,
Noormannen, kwamen
allodia te
te verdwijnen
verdwijnen omdat
omdat de
de
eigenaars ervan
eigenaars
ervan bescherming
bescherming gingen
gingen zoeken
lZOeken bij
bij een
een machtigen
machtigen leenman
leenman die
die
in ruil
ruil voor de
de bescherming
'bescherming het
het cijnsrecht
cijnsrecht opeischte.
opeischte. Daarentegen
Daarentegen ontstonden
ontstonden er
er
feitelijken afkoop
afkoop of
of afst
later door
door feitelijken
afstand
rente nieuwsoortige
nieuwsoortige allodia
vrije
and van
van rente
allodia of vrije
gronden.
namen langzamerhand
langzattnerhand uitbTeiding
vele
gronden. De·ze
Deze nieuwe
nieuwe allodia
allodia namen
uitbreiding zoodat
zoodat in vele
streken, zooals
streken,
zooals in het
het graafschap
graafschap Vlaanderen,
Vlaanderen, het
«a1lodium» regel
het «allodium»
regel werd
werd en
en de
cijnslat moest
cijnslast
moest bewezen
bewezen worden.
worden.
Met
de Fransche
Fransche revolutie
~volutie werden
werden eerst
eerst alle
allegronden
grondenallodiaal
allodiaalverklaard,
verkla.al'd~
Met de
terwijl nadien
terwijl
nadien alle
alle .cijnzen
cijnzen van
van leenroerigen
leenroerigen aard
zonder vergoeding
vergoeding werden
werden
aard zonder
afgeschaft
en de
deeeuwigdurende
eeuwigdurende grondrenten
grondrenten op
op elk
elkoogenblik
oogenblikafkoopbaar
afkoopbaar
afgeschaft en
verklaard.
Met de «Code
Met
«Code Napoléon»
Napoléon» van
vam. 1804,
1804, die
ons land
land nog
nog steeds
steeds in
2IWang is,
is;.
die in
in ons
in zwang
keert
men terug tot
tot het
hetRomeinsch
Romeinsch begrip
begrip van
vanden
deneigendom.
eigendom. Het
Heteigendomseigendomskeert men
recht
wordt er in
in •definieerd
definieerd als
«1e droit
droit de
de jouir
jouir etetdededisposer
disposerdes
deschaases
choses
recht wordt
als «le
de la
» (art.
(art. 544
met als eenige
de
la manière
m/lllVÎère Za
la plus
plus absolue
absolue ••..".»
544 Burg.
BUi'g. Wetboek),
Wetboek), met
eenige
beperking
n'en
fasse
prohiM par
[ois ou
ou par
beperking«pourvu
«pourvuqu'on
qu'on
n'en
fase pas
pas un
un usage
usage prohibé
par les
les lois
lesrégmnt.»(ibd)
les réglements.» (ibid.).
BurgeTlijk Wetboek moet dus het
het eigendomsrecht
eigendomsrecht worden
worden opgevat
opgevat
Volgens het Burgerlijk
als een
een louter
louter recht
recht dat
datzoover
zoovermogelijk
mogelijk reikt;
reikt;mogelijke
mogelijkebeperkingen
beperkingen moete
moeten.
n
uitdrukkelijkvoorzien
voorzienzijn
zijn in
in de wet.
uitdrukkelijk
wet.
Wat de
de onroerende
onroerende. goederen
goederen betreft
·betreftzijn
zijnsommige
sommigebeperkingen
beperkingenonvermijdelijk
onvermijdelijk
om
de gelijktijdige
gelijktijdige uitoefening
etgendamsrecht van
twee aaanpalende
om de
uitoefening van
van het eigendomsrecht
van twee
anpalende
eigendommen
maken (cfr.
(cfr.natuurlijke
natuurlijke en
enwettelijke
wettelijkeerfdienstbaa,r
erfdienstbaareigendommen mogelijk
mogelijk te
te maken
heden), terwijl
heden),
terwijl anderzijds
anderzijds het vrije
vrije beschikkingsrecht
beschikkingsrecht vvan
den eigenaar
eigenaar niet
niet
an den
zoover !kan
kan gaan dat
zoover
dat de
deopenbare
openbare veiligheid
veiligheid en
engezondheid
gezondheid in
ingevaar
gevaarworden.
worden
gebracht
(cfr. bouwreglement,
'bouwreglement, reglementeering
reglementeering van de
de gevaarlijke,
gevaarlijke, ongezonde
ongezonde
gebracht (cfr.
en hinderlijke
!hinderlijke bedrijven,
,bedrijven, enz.)
enz.)..
Deze
beperkingen zijn
louter negatief,
negatief, hij
hij moet
moet
Deze beperkingen
zijn nocbtans
nochtans voor
voor den
den eigenaar
eigenaar louter
iets gedoogen;
gedoogen; in
principe heeft
de eigenaar
eigenaar van een
een goed
goed als
als eigenaar
eigenaar geen
geen
in principe
heeft de
enkele
geen rekenschap
!"ekenschap te geven
geven
enkele positieve
positieve verplichting.
verplichting.Hij
Hijhoef't
hoeftdan
dan ook
ookgeen
over
al dan
dan niet
niet nuttig
nuttig gebruik
gebTuik van
van de
degoederen
goederen waarvan
waarvan hij
hij eigenaar
eigenaar is;
is;
over het al
hij mag ze
hij
ze ook
ook ongebruikt
ongebruikt laten
laten liggen.
liggen.
Tegenover
dit absolute
absolute eigendomsrecht
eigendomsrechtstaat
staatals
als andere
pool in
Tegenover dit
andere pool
Dl de
de Code
Code
Napoléon de vrijheid IVan overeenkomst. Alleen de Rechtbank oefent toezichtNapoléndevrijh nkomst.AledRchbankoftezi
uit op
op de
de overeenkomsten,
overeenkomsten, en dan
dan nog
nog slechts
slechts om
om rechtskracht
!"echtskrac'ht te weigeren
weigeren aan
aan.
overeenkomsten die
openbare orde
de goede
goedezeden..
zeden.
overeenkomsten
diestrijdig
strijdigzijn
zijnmet
met de
de openbare
orde of de
uitvoering der
der overeenkomsten is
is de
de rol
rol van
van de
de Rechtbank
Rechtbank.
Bij haar toezicht op de uitvoering
grootendeels negatief
negatief in
inzoover
zoover dat,
dat, gezien
.geziende
depersoonlijke
persoonlijke vrijheid,
vrijheid, niemand
niemand
nog grootendeels
tot zekere
zekere handelingen
handelingen kan gedwongen
gedwongen worden,
worden, noch rechtstreeks, noch,
noch, volgens
'Volgens
rechtspraak en
en de
de meeste
meesterechtsschrijvers,
rechtsschrijvers, onrechtstreeks,
onrechtstreeks, namelijk
namelijk door
door het
het
de rechtspraak
voorzien van
een boete
boete bij
bij niet-uitvoering,
niet-uitvoering, het
helt zgn.
zgn. dwangbevel;
dwangbevel; nemo
nemo dogi
oogt
voorzien
van een
potest ad
ad factum.
factum.
Op het stuk
stuk der
der onroerende
onroerende goederen,
goederen, houdt
houdt de
de vrijheld
vrijheid vvan
overeenkomst in
in
Op
an overeenkomst
de eigenaar
eigenaar zijn
zijn goed
goed verkoopt,
verkoopt, verpándt,
verpándt, verhuurt
verhuurt of anders
anders in
in gebruik
gebruik.
dat de
geeft
geeft aan
aan wien
wien hij
hij wil
wilenenonder
onderdedevoorwaarden
:voorwaardendie
diehij
hijgoedvindt.
goedvindt.
.
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Volgens den Code
Code Napoléon
Napolêon
Het ware
ware nochtans
nochtans verkeerd
verkeerd te
te meenen dat onder
onder het stelsel
stelsel van
van de
de Code
Code
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an den
Napoléon alle
Teglementeering inzake
gebruik vvan
den bodem,
bodem, op
op
Napoléon
alle reglementeering
inzake bezit
bezit en
en gebruik
basis van
van het
het absolute
absolute eigendomsrecht
eigendomsrecht en
en de
de vrijheid
vrijheid van
van overeenkomst,
overeenkomst, volledig
volledig
achterwege
werkelijke noodzaak
noodzaak bleek
bleek inderdaad
indeTdaad in
vele gevallen
gevallen
achterwege bleef.
bleef. De werkelijke
in vele
sterker
dan de
de meest
meest gevestigde
gevestigde principes.
principes. Ten
Ten andere,
andere, ook
ook in
ineen
eenliberalen
liberalen
sterker dan
Staat
hebben de
de openbare
openbare besturen
besturen het
het recht
recht zekere
zekere politiemaatregelen
politiemaatregelen te
te
Staat hebben
om de
de vrijheid
vrijheid te
tebeschermen.
beschermen.
treffen om
Wij kennen,
eigendOimsrecht, benevens
benevens enkele
enkelewettelijke
wettelijkeerfdienstbaarerf'dienstbaarWij
kennen, in zake eigendomsrecht,
heden
(afstand van
van boomen,
boomen, hagen
grachten, enz.)
enz.) het
het recht
recht de
de afpaling
afpaling
heden (afstand
hagen en
en grachten,
te vorderen,
vorderen, terwijl
terwij,l een
heel stelsel
stelsel werd
werd uitgewerkt
uitgewerkt om
om de
de publiciteit
publiciteit tete
een heel
verzekeren van
den onroerenden
onroerenden ,eigendom
vooral vvan
hetin-pand-geven
in-pand-geven
verzekeren
van den
eigendom en
en vooral
an het
,ervan,
nI. door
door overschrijving
overschrijving en
inschrijving van
akten ten
ten Kantore
Kantore van
van
ervan, nl.
en inschrijving
van de
de akten
Hypotheken (1)
(1)..
Hypotheken
Later
men nog
nog verder
verder ,gegaan:
van 25
25 Maart
Maart 1847
1847 op
op de
de
Later is
is men
gegaan : aldus
aldus de
de wet van
ontginning
hraakgronden waarbij
waarbij de
gemeenten kunnen
kunnen verplicht
verplicht worden
worden
ontginning van braakgronden
de gemeenten
de
braakgronden,die
bezitten, te
te verhuren
verhuren of
ofopenbaar
openbaar teteverkoopgin,
verkoopen, met
met
de braakgronden,
die zij
zij bezitten,
verplichting voor
er de
maken; ook
ook het
het
verplichting
voor den
den aankoop
aankooper
de gronden
gronden productief
productiefte
te maken;
landelijk
Oktober 1886,
1886, art.
art. 17,
17, bevat
bevateen
eenwijze
wijzebepaling
bepalingwaarbij,
waarbij,
landelijk wetboek
wetboek van
van 7 Oktober
op
initiatief van
van den
deneigenaar,
eigenaar,natte
nattelandbouwgronden
landbouwgrondenkunnen
kunnen drooggetrokken
drooggetrokken
op initiatief
worden
open grachten
Igrachten over
over de
de lager
lager gelegen
gelegen gronden,
gronden, mits
mits
worden met
met drains
drains of
of open
schadevergoeding, eventueel
eventueel door
schadevergoeding,
door den
den Vrederechter
Vrederechter vast
vast tetestellen.
stellen.
Anderzijds
het gebied
gebied der
der overeenkomsten
overeenkomsten dat,
dat, niettegenstaande
niettegenstaande
Anderzijds zien
zien wij
wij op
op het
het principe
principe der
der vrijheid,
'V'rijheid, de
Code Napoléon,
Napoléon, om
den terugkeer
terugkeer van
van de
de zoo
zoo
het
de Code
om den
gevreesde «doode
«doode hand»
beletten, toch
tochverschillende
verschillende maatregelen
maatregelen voorziet
'Voorziet
gevreesde
hand» te beletten,
het beschikkinsgrecht
beschikkinsg1recht over
over dedeonroerende
onroerendegoederen
goederenkomen
komenbeperken
beperken:
die
die het
:
vruchtgebruikvan
vaneen
een goed
goed kan
kan aaan
vruchtgebruik
een rechtspersoon
rechtspersoon slechts
slechts toegesta
toegestaan
an een
an
worden 'Voor een maximum-tex:mijn van 30 jaar (art. 619, Burg. Wetboek); wardenvomxiu-terjnva30(.619,BurgWetbok);
eeuwigdurende
een onroerend
onroerend goed
goed kunnen
kunnen alleszins
alleszins na
na
eeuwigdurendeTenten
rentenals
als prijs
prijs van
van een
30
jaar op
op elk
elkoogenblik
oogeIlJblik afgekocht
afgekocht worden
worden (art.
(art.530,
530,Burg.
Burg.Wetboek)
Wetboek)(2)
(2);
30 jaar
;
erfbetrouwing of
principe niet
toegelaten (art.
(art. 896,
896, Burg.
iBurg.
erfbetrouwing
of fideicommis
fideicommisisis in
in principe
niet toegelaten
Wetboek). In
In 1929,
1929, wanneer
wanneer het
het met
met de
devrijheidsprincipes
vrijheidsprincipes van
van de
de Code
Code Napoléon
Napoléon
niet meer
meer zoo
zoo ernstig
ernstig werd
werd genomen,
genomen, werd
werd een
een pachtwet
pachtwet uitgevaardigd.
uitgevaardigd. Deze
Deze
is belangrijk
,belangrijk omdat
omdat zij,
zij, benevens
benevens an
andere
bepáIingen, een minimumminimumwet is
dere dwingende bepalingen,
duur
pacht bij
Ibij eerste
eerste ingebruikneming
ingebruikneming en
en in alle
alle gevallen,
gevallen, een
een
duur voorziet
voorziet van
van de pacht
vasten
De pachtwet vvan
vasten opzegtermijn.
opzegtermijn. De
1929 had
had nochtans
nochtans in
de eerste
eerste plaats
plaats
an 1929
in de
een sociaal opzet en
en was
was vooral
vooral bedoeld
bedoeld als
als bescherming
'bescherming van
van den
den pachter
pachter tegen
tegen
de
willekeur 'Van
den eigenaar;
eigenaar; veel
veel minder
minder zag
zag men
men er
erinineen
eeneconomischen
economischen
de willekeur
van den
maatregel die
die een
een rationeele
rationeele exploitatie
eX'ploitatie van
van den
denbodem,
bodem, ook
ookbij
bijverpachting,
verpachting,
maatregel
waarborgen.
moest waarborgen.
~s
bij al
dehooger
ihoogeropgesomde
opgeoomde
Zooals wij
wij hooger
hooger reeds
reeds lieten
lieten opmerken
opmerkengaat
gaat het,
het, bij
a de
.

(1) Dit
(1)
Dit ,stelsel
,stelsel heeft
uitgaat van
van den
den eigenaar
eigenaar en
en langs
langs hem
hem
heeft a1s
als kenmerk
kenmerk dat
dat Ihet
het uitgaat
v,erwijst
het onroerend
onroerend goed.
goed. In andere
andere landen
landen wordt
wordt gewerkt
gewerkt op
op basis
basis van
van
verwijst naar
naar het
goed waarvan
waarvan de
de rechtskundige
l'echts'kuntlige toestand
toestand wordt
wordt bijgehouden,
bijgehouden, cfr.
cfr. het
hetDuitsche
Duits~he
het goed
GruncLbuch; ;in
vanzelf het
,het kadaster
kadastereen
eenbijzondere
bijzondere waarde.
waarde. Bij
Bij ons
onE;
Grundbuch
in die
die landen
landen krijgt
krijgt vanzelf
beantwoordt
eerst en
en vooral
vooral aan
aan een
een fiscaal
fiscaal doel,
doel, n1.
nI. het
het heffen
heffen van
van
beantwoordt het
het kadaster
kadaster eerst
een
grondbelasting; ; ten
den eigendom
eigendom heeft
heeft het
hetgeen
geenbewijskracht.
bewijskraoht.
een grondbelasting
ten opzichte
opzichte van den
(2)
hebben, in
in tegenstelling
tegenstellingmet
metdedecijnsreclhten
cijnsrechtender
derMiddeleeuwen,
Middeleeuwen,
Bedoelde renten
renten hebben,
(2) Bedoelde
geen zakelijk
zakelijk karakter. Een
Een gedeeltelijken
gedeeltelijkentJelrugkeer
tot het
hetvroeger
vroeger stelsel beteekent
beteekent
terugkeer tot
de
wet van
van 10
10 Januari
.Januari 1824
1824 Ojphet
recht van
van opstal
opstal en
en de
decijnspacht;
cijnspacht ; dit
dit zijn
zijn
de wet
op het recht
zakelijke
die echter,
echtèr, om
om regelmatig
regelmatig gevestigd
gevestigd te
te worden,
worden, bij
bij authentieke
authentie'ke
zakelijke rechten
rechten die
akte moeten
moeten vastgesteld
vastgesteld worden
worden en
en overgeschreven
overgeschreven ten
ten Kantore
l{antore van
van Hypotheken;
Hypotheken;
aldus komen zij practisoh 'bijna nooit voor. Wel gebeurt het dikwijls, vooral opalduskomenzijprcthbaov.Welgurthdikwjs,voalp
gemeentegronden
eigendommen, tlat
eigenaar, meestal
meestal op
op stilstilgemeentegronden en
en andere
andere groote
groote eigendommen,
dat de
de eigenaar,
zwijgende wijze,
lbouwen zonder
van grond.
grond. De
De
zwijgende
wijze,toelating
toelatinggeeft
geeft tot
tot bouwen
zonder eeni'gen
eenigen afstand
afstand van
toestanden die
die daaruit
daaruit voortspruiten
vQortspruiten zijn
zijn juridisch
juridisch zeer
zeer ingewikkeld
ingewikkeld en
en onzeker;
onl1leker; die
die
toestanden
onzekerheid geeft
gebrekkig onderhoud,
ondex<houd, gemis
krediet, ens.
enz. Het
Het
onzekerheid
geeft aanleiding
aanleiding tot
tot gebrekkig
gemis aan
aan krediet,
ware te
te wenschen
wenschen dat
dat een
een wet
wet op
opéén
éénof
ofandere
anJderewijze
wijze bedoelde
voorkome
bedoelde toestanden voorkome
regele.
of regele.
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maatregelen tot
regeling van
'Vanhet
heteigendomsrecht
eigendomsrechtder
deronroerende
onroerendegoederen,
goederen,
maatregelen
tot regeling
om
-een of
of ander
ander dat
datde
deeigenaar
eigenaarmoet
moetgedoogen;
gedoogen; een
eenpositieve
posiUeveverplichting
'Verplichting
om een
wordt
hem nietopgelegd.
niet 'Opgelegd.
wordt hem
Aldus
tegenstelling met
met den
den geest
geestvan
vande
deCode
CodeNapoléon
Napoléon
Aldus staan
staan .geheel
geheel in tegenstelling
de oude
oude wetten
wetten en
en gebruiken,
gebruiken, die
die steeds
steeds van
van kracht
kracht blijven,
blijven, op
op de
de Polders
Pol:ders en
en
Wateringen (3):
zgn. dijkrecht.
dijkrecht. Er
reeds spraak
spraak van
van Polders
P'Olders inin
Wateringen
(3) : het
het zgn.
Er is reeds
Vlaanderen in
een soort
soort gewoonterecht
gewoonterecht was
was geschageschaVlaanderen
in de
de 11de
11de eeuw.
eeuw. Nadat
Nadat eerst een
pen, 'vastgelegd
menigvuldige akten
akten van
van concessie
c'Oncessie ofofoctrooien
octrooienter
terbedijking,
bedijking,
{ vastgelegd in menigvuldige
an Polder
dat
natuurlijk afweek
zelfs vvan
Polder tot
t'Ot Polder,
Polder,
dat natuurlijk
afweekvan
vanstreek
streektot
tot streek,
streek, ja
ja zelfs
werd meer
meer eenheid
eenheip. gebracht
gebracht in
de reglementeering
reglementeering van
van de
de Polders
Polders onder
onder
werd
in de
Keizer Karel.
de Polders
Polders een
een nieuw
nieuw statuut;
st8ituut; dit
dit
Keizer
Karel. Napoléon,
Napoléon,in
in 1811,gaf
1811, gaf aan
aan de
statuut,
in hoofdzaak
hoofdzaak slechts de
de codificatie
codificatie was
was van
van het
hetvroeger
vroegerbestaande
bestaande
statuut, dat in
dijkrecht, is bijna
'bijna ongewijzigd
ongewijzigd in
in zijn
zijn algemeene
a1g€1IIleene lijnen
lijnen geldig
geldiggebleven.
gebleven.
dijkrecht,
De
Belgische Grondwet
Grondwet van
113 en
en 137,
137, hield
hield de
de bestaande
!bestaande wetwetDe Belgische
van 1830,
1830, art.
art. 113
geving
Polders en
en Wateringen
Wateringen in
in 'st
stand.
Zulks was
was als
als een
eenvoorloopige
voorloopige
and. Zulks
geving van Polders
maatregel 'bedoeld. In feite, tot
t'Ot vóór
vóór den
den laatsten
laatstenoorlog,
oorlog, heeft
heeftvoor
voorde
dePolders
Polders
maatregelbedoeld.
slechts
één wet,
wet, nl.
nl. deze
deze vvan
Mei 1898
1898 op
'Op de
debenoeming
-ben'OeminJg derbestuursleden,
der ,bestuursleden,
an 55 Mei
slechts één
een
kleine wijziging
wijziging gebracht.
gebracht.
een kleine
Voor de
de Wateringen
Wateringen kwam
afzonderlijk regime
stand bij
bij de
de wetten
wetten
Voor
kwam een
een afzonderlijk
regime tot
tot stand
18 Juni
Juni 1846
1846 en
en 27
27 April
April 1848.
1848. Het
Het wordt
wordt betwist
betwist of
ofdit
ditregime
regimetoepast'Oepasvan 18
selijk
op de
deWateringen
Wateringen die
diereeds
reedsvroeger
vroeger bestonden.
bestonden. Verder
VerdeT wordt
wordt er
er
selijk is op
'Onderscheid
Wateringen, gelegen
in de
de valeien
valeienvare
v8l). waterwateronderscheid gemaakt
gemaakt tusschen
tusschen Wateringen,
gelegen in
loopen die
door den
den Staat
Staat :beheerd
worden en
en afhangen
afhangen van
van het
het Ministerie
Ministerie
beheerd worden
loopen
die door
van
Openbare Werken,
deze die
die gelegen
gelegen zijn
zijn in
in de
de valleien
valleien vvan
de noch
noch
an de
van Openbare
Werken, en
en deze
an van
vl'Otlbare, noch
bevaarbare wat-erloopen
toezicht sta
staan
van het
het
vlotbare,
noch bevaarbare
waterloopenen
en onder
onder het
het toezicht
Ministerie van
van Landbouw.
Landbouw.
Ministerie
alles is
isingewikkeld
ingewikkeld genoeg,
'genoeg, en
,en daarbij
daarbij onzeker,
onzeker, zoodat
zoodat reeds
-reeds dikwijls
dikwijls
Dit alles
de
\W!nsch werd
werd geuit om
'Om gansch
gansch het
hetdijkrecht
dijkrecht te
teherzien.
herzien. Na
Naelke
elkedijkbreuk
dijkbreuk
de wensch
overstrooming kwam.en
Polders 'Opnieuw
de belangstelling
belangstelling te
te staan
staan
of overstrooming
kwamen de
de Polders
opnieuw in
in de
om
dan gauw
gauw weer
weer vergeten
vergeten te
teworden.
w'Orden. Toch
T'Och werd
werd in
in1929
1929 een
eenCommissie
Commissie
om dan
benoemd
volgend jaar
jaar tweewetsontwerpen
twee wetsontwerpenhad
hadvoorbereid,
voorbereid, die
dieonder'Onderbenoemd die
die het
het volgend
scheidenlijk
Wateringen een
volledig statuut
statuut inhielden.
inhielden. Deze
Deze
scheidenlijk voor
voor P'Olders
Polders en
en Wateringen
een volledig
ontwerpen zijn
'Ontwerpen
zijn echter tot
t'Ot nog
nog toe
toegeen
geenwet
wetgeworden.
geworden.
Sinds
de gebeurtenissen
gebeurtenissen van
Mei 1940Warden,
1940 warden, op
initiatief vvan
het CornComSinds de
van Mei
op initiatief
an het
missariaat-Generaal
'S Lands
missariaat-Generaal voor
voor 's
Lands Wederopbouw,
Wederopbouw, een
'besluitJen uitgeuitgeeen paar
paar besluiten
vaardigd
Wateringen, en
de jaarjaarvaardigd betreffende
betreffende het
het Rijkstoezicht
Rijkstoezicht 'Op
op P'Olders
Polders en
en Wateringen,
en de
lijks
in te
te dienen
dienenbegrooting.
Deze twee
twee besluiten
besluiten brengen
brengen eigenlijk
eigenlijk niet
nietveel
veel
lijks in
begrooting. Deze
nieuws. Toch
een strekking
strekking in waarnemen
waarnemen 'Om
toezicht en
en het
het
nieuws.
Toch kan
kan men
men er
er een
om het toezicht
beleid over
over Polders
Polders en Wateringen
Wateringen te
te centraliseeren
centraliseeren bij
bij het
het nieuw
nieuw opgerichte
'Opgerichte
beleid
Bestuur van
». De
«Bestuur
van Waterstaat
Waterstaat ».
De juridische
juridische basis
basis daarv
daarvan
is echter
echter nog
n'Og lang
lang
an is
niet uitgewerkt;
uitgewerkt; het statuut
statuut zelf
zelfvan
vanPolders
P'OldersenenWateringen
Wateringenmoet
moetwarden
WOrden
niet
gewijzigd.
wij zi gd.
ge

Nieuwe tentlenzen
tendenzen van
van het
het bodemrecht
Wij zijn
zijn even
even blijven
blijven stilsta
stilstaan
bij de
de Polders
P'Olders en
enWateringen,
Wateringen, omdat
omdat deze
deze
Wij
an bij
Zie Ach.
(3) Zie
Ach. PAIJWELS,
PAUWELS, Polders en
en Wateringen,
Wateringen, Standa8J1'id-Boekhandel,
1937. De
De
Standaard-Boekhandel, 1937.
Wateringen,
Wateringen, in sommige
sommige streken
streken ook
ook .broeken
of moeren
moeren genaamd,
genaamd, in
in de
de oude
oude heteeibeteebroeken of
kenis van
van het
het woord,
woord, zijn
zijn vereenigingen
vereeni-gingen van
'Van Polders
Polders tot
tot regeling
regeling van
van gemeengemeenkenis
sc:happelijke
: b.v.
onderhoud van
de zee
!Zee langswaar
lan-gswaar het
het
schappelijke'belangen
belangen
b.v. onderhoud
vaneen
een sluis
sluis in
in de
overtolUg
verschillende polders
polders afgezet
wordt. Thans
Thans verstaat
verstaat men
men door
door
overtollig water
water van verschillende
afgezet wordt.
Wateringen,
vereenigingen van
eigenaars tot
tot bescherming
bescherming van
van hun
!hunlanderijen
landerijen
Wateringen, de
de vereenigingen
van eigenaars
tegen rivierwater,
rivierwater, meest
meest opgericht
opgericht ingevolge
ingevolge de
Ide wetten
wettenvan
IVan1818Juni
Juni1846
1846en
en2727April
April
1.848,
tegenstelling met
met de
de Polders
Polders die
die voor
voordoel
doelhebben
hebbendedeingedijkte
ingedijktegronden
gronden
1848, in
in tegenstelling
beschermen tegen
inwerking van
de zee
zee of
ofvan
vangetijwateringen
getijwateringen :: cfr.
cfr. Besluit
Besluit
te beschermen
tegen de
de inwerking
van de
van 18
18 April
April 1941.
1941.
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an de
instellingen inderdaad zoowat
het type
type vormen
vormen vvan
de wetgeving
wetgeving die
die men
men in
in
instellingeninderdaad
zoowat het
an dpunt, nastreeft.
bodemrecht, -v
-van
uitkuituur-technisch
kultuur-technisch st
standpunt,
nastreeft. Hiernaast
Hiernaast
an uit
het bodemrecht,
komen
maatregelen die
die het
het,beschikkingsrecht
beschikkingsrecht regelen
regelen van
van den
den eigenaar,
eigenaar,
komen dan
dan de maatregelen
en
meer nog dan
dan de
de eerste
eerste wetgeving,
wetgeving, inbreuk
inbreuk maken
maken op
op de
de gevestigde
gevestigde prinprinen meer
cipes:
vooral op
op de
de vrijheid
vrijheid van
vanovereenkomst.
overeenkomst.
cipes : vooral
an de
Wij zien
van de principes
principes die aaan
de basis
basis liggen
liggen
Wij
zien inderdaad
inderdaaddat
dathet
het gezag
gezag van
van de
de Code
Code Napoléon,
Napoléon, fel
is geschokt.
geschokt. Het
Het absolute
absolute eigendomsrecht,
eigendomsrecht, dat
dat
van
fel is
li eke
op het
het liberale
liberale individua
individualisme,
werd aangevallen
aangevallen door
door de
de Katho
Katholieke
lisme, werd
teruggaat op
Maatschappijleer (cfr.
IEncycUeken Rerum
Rerum Novarum
Novarum en
en Quadragesimo
Quadragesimo Anno)
Anno)
Maatschappijleer
(cfr. Encyclieken
en door
door de solidaristische
solidaristische tendenzen
overal tot
tot uiting
uiting komen.
komen.
tendensen dietllans
die thans overal
an
Er wordt
wordt thans
thans meer
meer en meer
meer nadruk
nadruk ,gelegd
op het
het sociaal
sociaal karakter
karakter vvan
Er
gelegd op
den eigendom, welke maatschappelijke
verplichtingen
medebrengt voor
voor den
dendenigom,wlk
aatschappelijke verp
li chtingen medebrengt
eig·enaar,
terwijl anderzijds
de samenleving
samenleving en
ende
debezorgdheid
bezorgdheid
eigenaar, terwijl
anderzijds de
de solidariteit
solidariteit in de
voor
het algemeen
algemeen belang
belang de
deindividueele
individueele vrijheid
vrijheid zoo
zoo niet
nietbeperken,
beperken, ddan
toch
an toch
voor het
in zekerebanen
,zekere banen sturen.
sturen.
in
Het
namelijk
die door
door deze
deze
Het is n
am elijk kenmerkend
kenmerkend voor
voor de
de nieuwsooTtige
nieuwsoortige wetgeving die
nieuwe
,beoefening van
de rechten
rechten vvan
den.
an den
nieuwe tendenz
tendenz werd
werd ingegeven,
ingegeven,dat
dat de
de beoefening
van de
eigenaar, 'b.v.,
b.v., niet
wordt, dan
dan wel dat
eigenaar,
ni'at zoozeer
ZOO2Jeer verhinderd
verhinderd wordt,
dat de wijze
wijze van
van uitoefeuitoefening
ervan
wordt gedicteerd
gedicteerd ;tot
het bereiken
.bereiken van een
een bepaald
~bepaald doel,
doel, dat vvan
ning erv
an wordt
an
tot het
openbaar belang wordt geacht. Ook eertijds, Wanneer het gezag van de Codeopenbarlgwdtch.Ookerijs,WanhtgzvdeCo
Napoléon
sommige gevallen
gevallen het
het
Na
p oléon algemeen
algemeen ,geldend
geldend was,
was, werd
werd erkend
erkend dat
dat in sommige
openbaar
,bepaalde bestemming
'bestemmingeischte
bepaalde gronden;
gronden; de
de
openbaar belang
belang een
een bepaalde
eischte vvan
an bepaalde
eenige
middelen echter
eigenaars waren,
waren, voor
voor zoover
zoover het
het
eenige middelen
echter tegenover
tegenover onwillige
onwillige eigenaars
niet ging
ging over
over Polde
Polders
en Wateringen,
Wateringen, de
de gedwongen
gedwongen verkooping
verkooping of de
de onteigeonteigers en
ning.
Thans 'ligt
tendenz voor
de eigenaars
eigenaars zelf
zelf te
te
ning. Thans
• ligtmeer
meeren
en meer
meer de
de tendenz
voor om
om de
betrekken in
doel dat
dat wordt
wordt nagestreefd,
nagestreefd, zoodat
zoodat nog
nog slechts
slechts in
inuiterste
uiterste
betrekken
in het
het doel
gevaHen moet
moet worden
worden onteigend.
onteigend.
gevallen
Aan
den anderen
anderen kant
heeft, sedert
sedert het
het ontstaan
ontstaanvan
vandedeCode
CodeNapoléon,
Napoléon,
Aan den
kant heeft,
het begrip
begrip ««openbare
gansch de
de sociale
socialewetgeving,
wetgeving,
het
openbareorde»
orde »fel
fel geëvolueerd:
geëvolueerd gansch
eerst sedert
sedert het einde
einde der
der 19de
19de eeuw
eeuw ontstaan,
ontstaan, mag
mag er
ertoe
toewarden
wordengerekend;
gerekend;
thans,
de economie
economie en
zelfs in
in de
de
thans, wanneer
wanneerde
de Staat
Staat leiding
leiding wil
wil 'geven
geven in
in de
en zelfs
ontwikkeling
volksbestaan, strekt
gebied vvan
de ««openbare
ontwikkeling van
van het
het volksbestaan,
strekt zich
zich het gebied
an de
openbare
orde»
Vooral de
'bodem kwam
kwam almeteens
almeteens in
ineen
orde » altijd
altijd verder
verderen
en verder
verder uit.
uit. Vooral
de bodem
een
bijzonder
daglicht te sta.an
bijoonder daglicht1:Je
voorname factor
factor in
in de
deeconomische
economische zelfstanzelfstanstaan als voorname
digheid
van een
een land,
digheid van
land, als voorwaarde
voorwaarde voor
voor het
het behoud
behoud der
der volkskracht.
volkskracht. Het is
is
dan
ook niet
niet teteverwonderen
verwonderen dat
dat niet
nietalleen
al'leende
detechniek
techniekwerd
werdgewijzigd
gewijzigdbij
'bij
dan ook
het waarnemen
waarnemen van de
de be
belangen
der gemeenschap
gemeenschap inzake
inzakegrondeigendom,
grondeigendom, maar
maar
langen der
dSJt de
de wetgever
wetgever hoe
hoe langer
langer hoe
hoemeer
meerverregaande
verregaande eischen
eischen aaan
den grondgronddat
an den
eigenaar
stellen. Aldus
Aldus worden
worden talrijke
talrijke maatregelen
maatregelen getroffen
getroffen of
of in
in
eigenaar gaat
gaat stellen.
overweging
den grond
grond als
alsproduktie-apparaat
produktie-apparaat te
tebeschermen
'beschermen
overweging genomen
genomen om
om den
en te
te verbeteren,
verbeteren, en den
den band
band tusschen
tusschen bodem
ibodem en
en landvolk
landvolk te
teversterken.
versterken.
an braakgronden
Volgens de
nieuwe opvatting
opvatting aldus
aldus wordt
wordt ontginning
ontginning vvan
braakgronden
Volgens
de nieuwe
met of
of zonder
zonder daarmee
daarmee gepaard
gepaard gaande
gaande kolonisatie,
kolonisSitie, drooglegging
drooglegging van
van natte
natte
met
gronden,
ruilverkaveling· van
versnipperde gronden,
enz. vvan
openbare orde
O!'de
an openbare
gronden, ruilverkaveling
van versnipperde
gronden, enz.
verklaard,
terwij·l vvoor
elk dier
dier vormen
vormen v
,van
grondverbetering een
een speciale
speciale
oor elk
an grondverbetering
verklaard, terwijl
rechtsinstelling
rechtsi.nstellmg wordt
wordt voorzien.
<voorzien.
In
ons land
land zijn
zijn wij
wij echter
echter nog
nog niet
niet zoo
zoo ver.
ver.
In ons
ders en
Wij
hebben reeds
er uitgeweid
Polders
en Wateringen.
Wateringen. Het
Het
Wij hebben
reeds hoog
hooger
uitgeweid over
over de
de Pol
doel
Polders is
is hoofdzakelijk
hoofdzalkeUjk de
de bescherming
bescherming van
van ingedijkte
ingedijkte gronden
gronden tegen
tegen
doel der Polders
de inwerking
inwerking vvan·
de zee
zeeofofvan
vandedegetijwaterwegen;
getijwaterwegen; de
dewateringen
wateringen meer
meer in
in
an de
het binnenland
binnenland gelegen
gronden te beveiligen
beveiligen tegen
tegen
gelegen worden
worden opgericht
opgericht om
om de
de gronden
hoogwater
overstrooming en
gunsti.g waterregime
waterregime tot
tot stand
standtetebrengen.
brengen.
hoogwater en overstrooming
en een gunstig
Polders en Wateringen
Wateringen hebben
hebben een conservatief
conservatief karakter;
karakter; hun
hun organisatie
organisatie isis
Polders
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and kwam;
vooral op voorzien
voorzien te bewaren
'bewruren en te
te onderhouden
onderhouden wat eens tot
tot ststand
kwam;
er vooral
geldelijke middelen
middelen waarover
waarover zij
!beschikken, en
en die
dieopgebracht
opgebrachtwarden
worden
de geldelijke
zijbeschikken,
door de ««geschotten
d~ ««ingelanden
zijn dan
dan ook
ook gering.
geriIlJg.
door
geschotten »» van de
ingelanden »,
», zijn
het moderniseeren
moderniseeren van
het statuut
statuut der
der Polders
Polders en
enWateringen,
Wateringen, heeft
heeft
Bij het
Bij
van het
wel eens
eens aan
aan gedacht
gedacht de
deopdrachten
opdrachten van
van die
die Instellingen
Instellingen uit
uit tetebreiden
breiden
men er wel
an zich
en hen
hen ook
ook te
tebelasten
belastenmet
metontginning
ontginning en
enruilverkaveling;
ruilverkaveling; men
men kkan
zich
en
llingen,
afvragen of
dit, gezien
gezien het
het conservatief
conservatief karakter
karakter van
van zulke
zulke inste
instellingen,
afvragen
of idit,
de juiste
juiste weg
weg is
is en
enof
ofhet
hetniet
nietbeter
beterware
warezooals
zooalsininandere
anderelanden,
landen,speciale
speciale
wel de
rechtsinstellingen voor
ontginning en ruilverkaveling
ruilverkaveling tot
tot stand
stand te
te brengen.
brengen.
rechtsinstellingen
voor de
de ontginning
'bestaat niet
niet als
als rechtsbegrip
rechtsbegrip in
in ons
onsland.
land.Wij
Wijkennen
kennen
« Ruilverkaveling»
Ruilverkaveling » bestaat
alleen. de ruiling
ruiling als
rus vrij
vrij kontrakt
'kontrakt waarvoor
waarvoor alleen,
alleen, in
in sommige
somtt:n:ige gevallen,
gevallen, een
een
alleen
vemnindering van registratierechten
registratierechten toegestaan
toegestaan wordt.
wordt.
vermindering
andere landen
landen daarentegen
daarentegen is
is ruilverkaveling
ruilverkaveling een
eenspeciale
specialerechtsinstelrechtsinstelIn andere
ling; in
inNederland
Nederland:: ruilv;Økavelingswet
ruilv:arkavelingswet van
31 Oktober
Oktober 1924,
1924,her:men
door
ling;
van 31
herzien door
de wet
wet van
van 20
20 Mei
Mei 1938
1938 en
enbijgewerkt
bijgewerkt door
door het
het besluit
·beslu~t van
van 19
19Juli
Juli1941;
1941;
de
Frankrijk: : ~oi
Ie remembrement
remembrement de la
la propriété
propriété rurale
rurale vvan
27 November
November
an 27
Frankrijk
loi sur
sur le
1918,
gewijzigxl bij
decreet van
van 30
30Oktober
Oktober 1935;
1935;Duitschland
Duitschland :: UmlegungUmlegung1918, gewijzigd
bij decreet
gesetz
van 66 Juni
Juni 1936.
1936. Het
Het doel
doel isishoofdzakelijk
hoofdzakelijk overal
overai hetzelfde
hetzelfde:: het gaat
gaat
gesetz van
er
er om
om de eigenaars
eigenawrs van
van een
eenzeker
zekeraantal
aantalperceelen
perceelengrond,
grond,die
dieversnipperd
v·ersnipperd
te verplichten
verplichten die
die perceelen
perceelen bijeen
bijeen te
te brengen
brengenom
omdan
dande
debijeengebrachte
bijeengebrachte
liggen, te
oppervlakte
onderde
de inbrengers
inbrengers ervan
ervan te
te verkavelen
oppervlakte onder
verkavelen en
en aldus
aldus een
eenrationeele
rationeele
exploitatie
maJken. Een
Een rationeele
rationeele verkaveling
verkaveling is
is slechts
slechtsmogelijk
mogelijk
exploitatie mogelijk
mogelijk te
te maken.
uitvoering van zekere
zekere werken
werken voor
voor wegen
en zoo
zoo meer;
meer; in elk
elk geval
geval moet
moet
wegen en
na uitvoering
er tot
tot een
eenopmeting
opmeting en,
en schatting
schatting der
der gronden
gronden worden
worden overgegaan.
overgegaan. De
Dekosten
lrosten
door den
die zulks
zulks meebrengt
meebrengt warden
worden in
in Nederl
Nederland
voorgeschoten door
den Staat,
Staat,
and voorgeschoten
die
die
ze nadien
nadien tegen
tegen de
deeigenaars
eigenaarsverhaalt
verhaalt onder
ondervorm
vormvan
vaneen
een« ruilverkave«lrUilverkavedie ze
lingsrente »,
», betaalbaar als
als een
eensoort
soortgrondbelasting
grondbelasting ineens
ineens of
of over
over een
eenzeker
zeker
lingsrente
jaren. In
In Frankrijk
Frankrijk worden
worden de eigenaars
eigenaars vereenigd
vereenigd in
in een
een ««association
aantal jaren.
association
syndicale»;
in Duitschland
Duitschland worden,
worden de
:betrokken eigenaars
eigenaars samengebracht
samengebracht
syndicale »; ook in
de betrokken
in een
een groepeering
groepeering met
met rechtspersoonlijkheid
rechtspersoonlijkheid en
eigen bestuur,
bestuur, de
de« «TeiInehen eigen
Teilnehmergemeinschaft
de ««Umlegungsbehörden»
de ruilruilmergemeinschafrt»,»,die
die onder
onder kontrole
kontrole van de
Umlegungsbehtirden » de
ver.kaveling
Polders en
en Wateringen
Wateringen worden
worden de
de gelden
gelden
verkaveling doorvoert;
doorvoert; zooals
zooals voor
voor de Polders
opgebracht door
door verplichte
opgebracht
verplichte bijdragen
bijdragen vvan
de leden;
leden; zoo
zoonoodig
noodig wordt
wordt grond
grond
an de
afgestaan om
de kosten
kosten te
tedekken.
dekken.
om de
Wat de
Wat
de ontginning
1lOmJ braakgronden
braakgronden betreft,
'betreft, hebben
hebben wij
wij voor
voor ons
ons land
land
ontginning van
de wet van
reeds vermeld
vermeld de
van 1847,
1847, die
die echter
echter alleen
alleen toepasselijk
toepasselijk is
is op
op gemeentegemeentegronden
toepasing meer
meer vindt.
vindt.
gronden en
en thans
thans practisch
practisch geen toepasing
Ook kan de
Ook
de Nationale
NationaleMaatschappij
Maatschappij voor
voor den
den Kleinen
Kleinen Landeigendom
Landeigendom tot
tot
het nastreven
het
nastreven van
van: haar
haar doel,
doel, namelijk
namelijk de
de binnenlandBche
kolonisatie, tot
binnenlandsche kolonisatie,
onteigening
van braakgronden
,braakgronden overga
overgaan.
onteigening van
an.
Vermelden
hesluit van
van 31
31Oktober
Oktober 1941
1941inzake
intza:1rebeslaglegging
,besiaglegging
Vermeldenwij
wij nog
nog het besluit
van gronden;
gronden; dit ibesluit
obesJ.uit dat enkel toepasselijk
toepasselijk is
is voor
voorwerken
werkenvan
v:anwederopbouw,
wederopbouw,
werd
pll"8.Ctisch uitgewerkt
uitgewerlkt en bleef,
:bleef, bij
bij mijn
mijn weten, tot
tot nog
nog toe
toezonder
zonder
werd nog
nog niet practisch
toepassing.
Een ander
an 21
Een
8J1der besluit,
besluit, v
van
21 November
November 1940,
1940, verplicht
verplicht de eigenaars
eigenaars van
van braakbraakliggende
·besluit had
had ook
ook weinig
weinig
liggende gronden
grondendie
die gronden
grondenininhuur
huurte
te geven;
geven; dit
dit besluit
practische
uitwerking omdat,
omdat, inderdaad,
inderdaad, braakgronden
braakgronden vooraleer
vooraleer in
in gebruik
'gebruik
practische uitwerking
te kunnen
kunnen worden
worden genomen,
genomen, ontgonnen
ontgonnen moeten
moeten worden,
worden, wat
wat dikwijls
dikwijls niet
niet
mogelijk
eigenaars en
elk geval
geval betrekbe·trekmogelijk is
is zonder
zonder samenwerking
samenwerkingmet
metandere
andereeigenaars
en in elk
kelijk hooge
hooge kosten
kosten meebrengt
kelijk
meebrengt waartegen
waartegen én de
de eigenaars
eigenarurs én
de eventueele
eventueele
én de
huurders opzien.
In
Nederland, sedert
Juli 1941,
1941, en
en in
in Duitschland
Duitschland heeft
heeft
In Nederland,
sederthet
het ,besluit
besluit van
van 19
19 Juli
men de ontginning
an de
men
ontginning meestal gekoppeld
gekoppeld aaan
de ruilverkaveling,
ruilverkaveling, aan de
de binnenbinnenlandsche
aan de
detwee
tweetegelijkertijd.
tegelijkertijd.
landsche kolonisatie
kolonisatie of
of aan
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Wanneer het
grootcl1e oppervlakten
Staat of een
een kolokoloWanneer
het gaat
gaat over
over grootere
oppervlaktenisishet
het àe
de Staat
nisatiemaatschappij,
neemt; zij
zij gaan
gaan
nisatiemaatschappij,Siedlungsgesellschaft,
Siedlungsgesellschaft,die
diehet
het initiatief
initiatief neemt;
zoo
noodigover
overtot
totonteigening.
onteigening.Voor
Voorkleinere
kleinereoppervlakten
oppervlakten geschiedt
geschiedt de
de
zoo nodig
ontginning meestal
ter gelegenheid
gelegenheid van
van een
een ruilverkaveling;
ruilverkaveling; op
op de
de gronden
gronden
ontginning
meestal ter
die
verkaveld moeten
moeten worden,
worden, worden
worden vooraf
voorafverbeteringswerken
verbeteringswerken uitgevoerd
uitgevoerd
die verkaveld
door
de ««Ruilverkav,elingscommissie
d€\«
Teilnehmergemeinschaft»
en
door de
Ruilverkavelingscommissie »,
», resp. de
« Teilnehmergemeinschaft
» en
de
kosten, zoo
zoo zij
~j te
tehoog
hoogoploopen,
oploopen, worden
worden vergoed
vergoed door
door afstand
afstand van
vangrond
grond
de kosten,
an d.
aan
een kolonisatiemaatschappij
kolonisatiemaatschappij in
staat in
in Nederl
Nederland.
in Duitsc!hland
Duitschlandof
of aan
aan den
den Staat
aan een
Benevens de
dwingende maatregelen
maatregelen die
strekken tot
totdedekultuur-technische
kultuur-technische
Benevens
de dwingende
diestrekken
verbetering der
een tendenz
tendenz waa
waarnemen
om het
het
rn emen om
verbetering
der 'gronden,
gronden, kan
kan men
men ,thans
thans ook een
beschikkingsrecht
landbouwgronden te
regelen. Ongeacht
Ongeacht het
het econoeconobeschikkingsrecht OIVC['
over de
de landbouwgronden
te regelen.
misch
dat vooruitgezet
vooruitgezet wordt,
wordt, vrijhandel
vrijhandel of
of geleide
geleide economie,
economie, wordt
wordt er
misch stelsel dat
de
nadruk op
gelegd dat
dat de
degrond,
grond,en
enmeer
meerbepaald
bepaalddedelandbouwgrond
landbouwgrond en
en
de nadruk
op gelegd
landbouwbedrijf in
geheel, geen
geen gewone
gewone koopwaar
koopwaar zijn.
zijn.
het landbouwbedrijf
in zijn
zijn geheel,
Inderdaad, de
voor den
den boer
!boer als
als het
het alaam
alaam voor
voor den
den smid,
smid, zelfs
zelfs
Inderdaad,
de grond
grond is voor
meer
nag, w
want
de grond
grond isisonvervangbaar.
onver,vangbaar. Het
Hetzou
zoudus
dusniet
nietverwonderlijk
verwonderlijk
meer nog,
ant de
zijn indien
indien zekere
maatregelen uit
sociaal oogpunt
oogpunt werden
werden getroffen
getroffen en
en bv.
bv.
zijn
zekere maatregelen
uit sociaal
!het
recht tot
totgedwongen
gedwongenverkooping
verkooping bij
!bij schuldenlast
schuldenlast zou
zoubeperkt
'bepC['ktworden,
worden,
het recht
2looals
volgens de bestaande
bJ'!staande wetgeving
wetgeving het
het gereedschap
gereedschap vvan
den ambachtsm
ambachtsman
zooals volgens
an den
an
vorgewnschulditk
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DE STUDIEDAGEN VAN HET WIJSGEERIG
GEZELSCHAP TE LEUVEN
OVER

«HET VRAAGSTUK VAN DEN PERSOON»
door E. P. Dr. H. L. VAN BREDA O.F.M.
en Dr. L. VAN HAHØ

Op Woensdag 28 en Donderdag 29 April 11. gingen in ae gebouwen van het
Hooger Instituut voor Wijsbegeerte
(Kardinaal Mercierplaats 2, Leuven) de
eerste studiedagen door van het WIJSGEERIG GEZELSCHAP TE LEUVEN.
Dit gezelschap werd bij den aanvang van het academisch jaar 1942-1943
gesticht, met het doel de bel angen te behartigen van de Nederlandsch sprekende
oud-studenten van het Hooger Instituut voor Wijsbegeerte. Dit zou hoofdzakelijk worden nagestreefd d oor het inrichten van jaarlijksche studiedagen
over een welbepaald wijsgeerig probleem; studiedagen waarop de deelnemers
de gelegenheid zouden vinden in contact te treden met mekaar, en in voeling
te blijven met de professoren van het Instituut en tegelijk met de nieuwste
wijsgeerige stroomingen.
Dm de inrichting van de vereeniging te leiden en de studiedagen voor te
bereiden werd volgend bestuur samengesteld
Voorzitter : Professor A. MANSION.
Ondervoorzitter : Professor L. DE RAETIMAEKER.
Secretaris : Pater Dr. H. L. VAN BREDA, Lector aan de Universiteit.
Penningmeester : Dr. L. VAN HAECHT.
Tot op den datum van de eerste studiedagen schreven ongeveer twee honderd
oud-studenten van het Instituut in als lid v an het Gezelschap. Een honderdtal
leden 'beantwoordde den tweeden oproep van het bestuur, en drukte den; wensch
uit om aan de eerste studiedagen deel te nemen.
Woensdag 28 April, te 10.30 uur, verklaarde Professor A. Mansion, de Voorzitter van het Wijsgeerig Gezelschap, in tegenwoordigheid van Monseigneur
L. Noël, en van verschillende professoren v an het Instituut en van ongeveer
zestig leden, de studiedagen voor geopend. Na een korte welkomstgroet nam
de voorzitter zelf het woord voor de eerste, inleidende uiteenzetting. Bondig
licht hij achtereenvolgens toe het ontstaan , de organisatie, het doel en de
toekomstplannen van het Wijsgeerig Gezelschap. Hij legt er in het bieinder den
nadruk op, dat de studiedagen, de boekenschouw en de publicaties die het
bestuur in het vooruitzicht stelt, ingegeven werden door een meer algemeen
bedoeling : het wijsgeerig interesse van het Nederlandsch sprekend publiek,
in het bijzonder van de oud-studenten, gaande te houden, door een voortdurend
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hernieuwd contact met de actueele wijsgeerige problematiek. Na enkele mededeelingen van practischen aard werd te 11.45 uur de eerste zitting gesloten.
Te 14.30 uur verleende de voorzitter, in aanwezigheid van ongeveer negentig toehoorders, het woord aan Dr. A. De Waelhens, Docent aan het •Hooger Instituut
voor Wijsbegeerte te Leuven, die de eerste eigenlijk technische lezing hield
over het aangekondigde onderwerp onder , den titel : Het Persoonsbegrip in het
huidige Existentialisme. De spreker toonde aan hoe KIERKEGAA RD aan den
oorsprong staat van het persoonsbegrip van de existentialisten. Hij ging, als
reactie tegen Hegel, het primaat beklemtoonen van het actueel beleven, en
wel zoodanig dat alle ,begrip van dat beleven werd uitgesloten. Zijn innerlijke
experiëntie van de persoonlijkheid bracht hem tot het sterkste vrijheidsactualisme. Dit voert tot onoplosbare antinomieën, die hij vruchteloos door de
dialectiek van het zijn ,en het niet-zijn tracht te overwinnen.
Dichtst bij Kierkegaard staat JASPERS. Voor hem is de hoogste Zijnssfeer
van den mensch de « Existenz ». Deze sfeer, die de persoonlijkheid is, wordt
gekenmerkt door de Seinsgewissheit, of het zeker bewustzijn van de aanwezigheld van het Zijn. Dit bewustzijn begrijpt contradictorische elementen, zoo moet
onze Existenz onvolmaakt blijven, en is de radicale transcendentie een negatief
ervaren.
Voor den Franschen existentialist LE SENNE, is existentialisme hoegenaamd
niet anti-idealistisch. Voor hem bestaat de persoonlijkheid in, het nakomen
van den plicht te strevende de overwinning van de tegenspraak : eindigheid
absoluutbewustzijn, met tegelijk het klare inzicht dat die tegenspraak niet
kan overwonnen warden zonder onze persoonlijkheid zelf te niet te doen.
MARCEL is een meer Kierkegaardiaansche geest, doch getemperd onder
invloed van het IFransch spiritualisme.
Deze inhoudrijke lezing van Dr. A. De Waelhens gaf aanleiding tot een
levendige en zeer vruchtbare gedachtenwisseling.
Na, een korte onderbreking nam vervolgens om 17.15 uur, Dr. Fr. De Hovre,
uitgever van het Vlaamsch Opvoedkundig Tijdschrift,
en erkend leider van de
opvoedkundige beweging in Vlaanderen, het woord over het thema : De heropstanding van het vraagstuk van den persoon in de moderne zielkunde.
In een
gloedvolle en vrijgesproken rede ontwikkelde hij enkele gedachten, waarin de
volgende grondmotieven aanwezig waren.
Omdat ze aan andere goden offerde liet de natuurwetenschappelijke zielkunde
van de tweede helft der vorige eeuw, het vraagstuk van den menscheltken
persoon buiten beschouwing. Rond 1900 kwam er een crisis, en in verscheidene richtingen ging de psychologie nieuwe banen op. De spreker onderscheidde
een biologische, een medische, ni. psychoanalytische, individuaal-psychologische,
een personalistische, een geesteswetenschappelijke, en een karakteriologische
richting. Over het algemeen werden de waarheidswegen onderzocht die tot de
herontdekking van den Persoon geleid hebben. De spreker besloot met te wijzen
op den dringenden nood aan een philosophische en theologische anthropologie.
Te 19 uur werd deze tweede zitting geheven. De uiteenzetting van Dr. Fr.
De Hovre had intussehen zoo veel tijd in beslag genomen, dat de discussie,
die normaal voorzien was, tot een volgende zitting moest worden uitgesteld.
Een zestigtal genoodigden, waaronder Monseigneur L. Noël en haast al de
professoren van het Instituut, verzamelden zich omstreeks 20.30 uur in een
mooi versierd lokaal der Sinte-Gertrudis Abdij voor het Gezellig Samenzijn
dat op het programma voorzien was. Het werd een uitzonderlijk a angename
avond voor al de gasten, dank zij de gemoedelijke atmosfeer die er onmiddellijk
heerschte, maar vooral dank zij de schitterende uitvoering die de bekende
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klaviervirtuoos Philippe De Clerck er ten geihoore bracht van werk van Turrini,
Scarlatti, Ravel, Chopin. en Liszt.
Donderdag 29 April te 10 uur verklaarde de voorzitter de derde zitting voor
geopend. Meer dan honderd twintig toehoorders woonden deze zitting bij. Een
eerste lezing werd er gehouden door Dr. A. Kriekemans over : De problematiek
van den persoon bij Ludwig Klages.
De spreker wou zich houden bij de eenvoudige weergave v an de gedachten
van Klages.
Het ietwat buitenissig systeem van Klages mondt uit in een Physiognomik,
die hij opvat als een metaphysica met mythologischen inslag.
Zijn bronnen zijn : Kant, Schopenhauer, Bachofen, Goethe, Carus, Nietzsche,
Dilthey, Simmel, Troeltsch, Keyserling, Bergsson, en bovenal de dichter Stefan
George.
Heel het systeem is gebouwd op de tegenstelling v an leven . en geest, en op de
meerwaarde van het leven.
Het leven is een cosmisch ééne en ononderscheiden macht. Een gebonden
vervloeien in machtige golven, dat in den oertijd all een heerschee, en den
paradisiaanschen toestand verwekte.
Doch de a-cosmische en onderscheiden geest kreeg de overmacht en dreef
den mensch uit het paradijs. De geest doodt het leven en maakt het zich ten
nutte.
Uit de verwekte tegenstelling ontstaat het Ik, dat alleen maar bestaat in
de bewuste acten van den geest, en dus niet als zijnde werkelijkheid. Het Ik
is alleen maar dei bestaansvorm van den geest, die één en onveranderlijk de
eenheid aan Ik en dingen mededeelt.
De Persoon is dan een ziel, of een leven, dat door den geest is gebonden.
Die gebondenheid uit zich in het Ik-gevoel, een kleurloos gevoel van de aanwezigheid of het bestaan.
Persoonlijkheid is de mienschelijke vorm van het karakter dat aan alle
dingen eigen is. Kenmis van den mensch is kennis van zijn karakter, en dat
kent men alleen in zijn verschijning, vandaar het belang der Physiognomiek
en der graphologie.
Na de lezing van Dr. Kriekemans, door allen met spanning gevolgd, werd
de zitting even onderbroken. Te 11.30 uur neemt Professor. Dr. Edg. De Bruyne
het woord over het thema : De definitie van het Persoonsbegrip.
Professor De Bruyne kondigde a an dat hij niet bedoelde een phaenomenologische beschrijving van het persoonsbegrip te geven, doch dat hij zich alleen
wou afvragen hoe we er critisch-metaphysisch toe komen een wel bepaalde
werkelijkheid en een wel bepaald begrip te omlijnen waaraan de naam persoon
wordt toegekend.
Uitgangspunt van den spreker waren de klassieke bepalingen van Boëthius
en van St. Thomas, in zooverre ze de uiting zijn van de antinomie tusschen
het « esse in se » en de « natura rationalis ».
We kunnen er waarschijnlijk wel in Slagen 'de beide polaire bevestigingen
van subsistentie en intellectualiteit ieder voor zidh te verantwoorden, doch
daar ligt het vraagstuk niet. Het komt er op aan den eenheidsgrond te ontdekken van beide elementen.
Historisch hebben we vooreerst de extreme of zuivere oplossingen. Het
,empirisme loochent de subsistentie; de persoonlijkheid wordt uitgemaakt door
de momentane ervaringen van de bewuste acten, geserreerd d oor het geheugen.
Het rationalisme beweert dat we tegelijk een directe aanschouwelijke ervaring
hebben van de dragende geestelijke zelfstandigheid. Beide termen zijn daar
onmiddellijk gegeven.
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Naast de radicale oplossingen zijn er twee, eerder synthetische stellingen.
Voor Kant is de zelfstandigheid de noodzakelijke subjectieve categorie die op
-de ervaring wordt toegepast, en waardoor we de vele bewuste en rationeele
acten tot eenheid herleiden. Voor Thomas is de subsistentie ook niet onmiddecllijk ervaren. De eenheid van . ons wezen kennen we in zijn « acten ». Doch
voor Thomas laat de reflexie op de acten toe de objectieve werkelijkheid van
Ale zelfstandigheid van 'den persoon te affirmeeren.
Welke zal nu de ware oplossing zijn ? Om zijn standpunt uiteen te zetten,
zal Prof. De Bruyne niet den weg inslaan van het causaliteitsbeginsel; hij wil
veeleer steunen op het identiteitsprinciep; d.i., hij wil in critisch-metaphysische
ontleding terugkeeren van het expliciet bewuste naar de 'impliciet bevestigde
voorwaarden.
vangt aan met een analyse van het oordeel, gezien als act van bevestiging. Onafhankelijk van zijn inhoud verwijst elk oordeel naar een synthetische
act, die zich bevestigt als zijnsact, of als een existentieeile bepaling. Deze act
is uiteraard dynamisch, en aanwijzend op innerlijke verrijking van de kennis.
Deze act, met zijn blijvende op waarheid afgestemde structuur, is de laatste
voorwaarde in de orde van het kennen (natura intellectualis) , en is daarin
-onafhankelijk van al heit andere (subsistenis) . We noemen hem : Persoon. Het
onopgeklaard moment van passiviteit dat er in aanwezig is, wijst er op dat
Øe act zelf innerlijk is samengesteld. De menschelijke Persoon is dan te bepalen
als een stoffelijk-geestelijke denkeenheid die op de waarheid is afgestemd.
Een analyse van het zedelijke handelen geeft een soortgelijk resultaat.
:Het bewuste zedelijke handelen onderstelt een fundam ►enteele act : « ik wil »,
met impliciete bevestiging van 'het objectieve goed. Die laatste formeele voorwaarde van elke zelfbepalende beslissing is de Persoon. Zoo is de persoon
Øe blijvende zich zelf . bepalende structuur die vrij verwezenlijkt wat zij
°.noodzakelijk m aar zelfstandig denkt als waarde.
Het denkend en handelend beginsel vloeit samen in de persoonlijkheid als
A zijnde» werkelijkheid. Zoo vinden we aan den wortel van het persoonsbegrip,
-een werkelijkheid die noch denken, noch handelen is, maar een identiteit :
het zijn als actueel en actief zelfbezit. Er is in ons een relatieve eenzelvigheid,
adie zijn priimum analogatum vindt in de persoonlijkheid die volkomen identiek
is met de zelfstandigheid.
Daar Professor De Bruyne pas te 13 uur klaar komt met zijn uiteenzetting,
:kan de voorzitter enkel nog maar vaststellen dat de tijd die voorzien was
voor de gedachtenwisseling wederom is verstreken. De voorzitter richt zich
dan tot Monseigneur Noël, den huidigen president van het Hooger Instituut voor
Wijsbegeerte, en verzoekt 'Monseigneur namens al de aanwezigen, om deze zoo
geslaagde studiedagen met een, persoonlijk slotwoord te willen afsluiten.
Monseigneur L. Noël gaat welwillend op dat verzoek in. Na de gelukwenschen
aaaf: de inrichters en des deelnemers, wijst de President er op dat, door deze studieidagen , voor het eerst in de geschiedenis van het Instituut, een droom v an de

inrichter in vervulling begint te gaan : deelname van de intellectueele élite van
het land aan de verworvenheden van het Instituut.
De oorsprong van dit mooie resultaat is te vinden in de vervlaamsching van
.de leergangen van het Instituut. In het kort schetst Mgr. Noël dan de
_historiek van die vervlaamsching. Hij wijst er op hoe hij zelf, wann eer het
vraagstuk werd opgeworpen of het wed de moeite loonde ook de twee studiejaren van het litcentiaat en doctoraat te vervlaamschen, steeds voorstander
was van de integrale ontdubbeling. Het Vlaamsche volk, zoo meent hij, heeft
recht op zijn volledige Kathrl eke Vlaamsche Universiteit, en dus zeker op een
"volledige, en echt wetenschappelijke wijsgeerige vorming.
D►e Nederlandschsprekenden lokten ten andere zelf de beslissing in dezen uit.
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afgewikkeld. En de inkleeding, in impressionistisch, beschrijvend proza, vertoont
wel mooie momenten; eigenlijk is ze een te weidsche mantel voor deze schamele gestalte. Niet veel méér biedt het boekje ons aan dan een verliterairde
fantasie omheen het evangelie.
Wat mist het precies ? Wat mist, naast .den diamant gezien, een geslepen
kristal ? De inwendige vlam, die elk facet tot een zonnetje maakt en den
geheelen steen tot een ster in het donker ! Nergens ontwaren we, in dit
overigens verzorgde (4) werkje, het diepe gemoed, de poëtische religiositeit, de
ontroerde vroomheid, het onmiskenbare leven, van waaruit elk deeltje en alles
met een eigen vuur branden moet. Het is kunstig slijpwerk ... in spiegelglas.
In de evangelische verbeelding blonk E rnest Claes nooit uit; hier ontvangen
we den nabloei van wat nooit een hooge bloei geweest is.
Heel vaardig doet HE RMAN TEIRLINCK, in tooneel of verhalend proza,
oude motieven en gestalten opleven; heel duidelijk verwacht hij dat Griseldis,
«de vrouwenpeirle», een pareltje moge worden aan zijn literaire kroon, — en hij
verhaalt de lotgevallen v an de Markgravin v an Salusen, die, door haar echtgenoot van haar kinderen beroofd en daarna verstooten, altijd onderworpen
engetrouw, eindelijk zooveel eervoller en gelukkiger alles weer ontvangt.
In een verzorgd impressionistisch proza geschreven, bezit het verhaal aan
de oppervlakte alle hoed anigheden, die in het diepere echter spoedig verzwinden. Want waar men het peillood ook neerlate — karakterteekening, poëzie,
inspireerende overtuiging, menschelijkheid hoe dan ook — : overal vindt men
begevend drijfz and. Griseldis is een fraai middeleeuwsch kasteeltje, zonder
anderen grondslag ,dan een labiel evenwicht tusschen artistieker smaak, literaire belezenheid en creatieve vaardigheid.
Eén doenwijze kenmerkt den verteller : graag beweegt hij zich aan de grens
van het geoorloofde, en dan prikkelt hij zacht, met bijna religieuze bewoordingen, de begeerlijkheid (5). Laat anderen dat kunst noemen; voor ons
vervangt het de serene kunst door bedrieglijke bedwelming.
Griseldis is de decadent gecultiveerde nabloei van wat altijd evenzeer kunstmatigheid als bloei moet geweest zijn.
FELIX TIMMERMANS draagt zijn Minneke poes op « aan den goeden vriend
en grooten natuurkenner August Keersmakers »; met recht noemt hij het
« deze kleine inspiratie van een vacantieverblijf in het schoone Kempenland » (6).
Minneke poes duidt dus geen kat aan ; maar ergens een klein dorp in de
Kempen. Een baron is daar burgemeester, en Timmermans' vriend, August
Keersmakers, moet secretaris zijn. Verder ontmoeten we Piet-Boer en MieBoer, Het Zwart Lam, Octavie uit den Halven Sol en andere typen; jaarlijks
gaat de processie uit en komen de dagen der groote en der kleine kermis;
een vaart loopt, door veel mastechen, niet ver vandaan, en hazen en
stroopera, vogels en wolken wekken belangstelling en levenslust op bij den
alles genietenden artist Felix Timmermans.
Denk echter niet dat hij zoo maar iets heeft neergekrabbeld. Moeizaam
(4) Al te verzorgd ! Zoozeer heeft de auteur aan zijn proza gelikt, dat hij er
dikwijls den levenden tooi van heeft weggenomen. Wat zijn de gesprekken b.v.
houterig en stijf ! Zou men volgenden zin niet toeschrijven aan een manchettendragenden tijdgenoot van Drost of Potgieter ? « Neem het mij niet euvel, edele
Eusebos, indien ik mij verstout een andere meening te zijn toegedaan waar dit
het Joodsche volk geldt » (blz. 20) .
(5) In dat opzicht heeft de verluchtster zich precies op het standpunt van den
schrijver geplaatst, en dat is een reden te meer om het boekje niet in eenieders
handen te geven.
(6) Blz. 7.
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moet hij a an deze negen-en-twintig kleine schetsen gewerkt hebben; in de
meeste vieren zijn onnavolgbare geestigheid en plastiek een waren triomf (7) .
Een kleinen triomf dan; want iets anders dan losse schetsen ontvangen we
niet, en losse schetsen zijn niet doorglansd van de machtige openbaring die
elk grooter werk in zich draagt.
Heel bevallig en ,onnavolgbaar speelt Timmermans doedelzak. Kleine wijsjes,
die we, op enkele variaties na, vroeger reeds hoorden; maar de variaties
bekoren toch ook. Een nogal bleeken nabloei brengt dit werkje dan op vroegere
pracht; tenzij het misschien (laten we het hopen) de eerste voorbloei zou
zijn van een nieuwe weelde.
In De consul van GERARD WALSCHAP verhaalt een advokaat zijn ploertenstreken in den vreemde, tot hij, na jaren weer thuis, het eens afgelegde
masker van fatsoen, trouw en vroomheid tot eenieders bevrediging opnieuw
opzet (8); zijn vrouw vraagt hem zelfs vergiffenis. Zoo zou het leven zijn :
eerbaarheid, eerlijkheid, geloof (ja, geloof ook) hoeren bij conventie en domheid; veel dieper ligt, elke zedenwet ignoreerend en trotseerend, het wreede
en onberekenbare avontuur, en ieder mensch wordt gedreven (9) !
Hoe onwerkelijk en onevenwichtig dit alles ! Zulk moorden, zwalpen, stelen,
bedriegen, vrouwenjagen, te Brussel, te Parijs, aan de Riviëra, komen natuurlijk wel voor, en ook een katholiek advokaat van bij ons k an zoo ver verdwalen; maar deze zeldzame uitzondering stempelt al het andere niet tot bekrompenheid en maskerade ! Het onkruid op den akker maakt het goede graan
niet tot onkruid ! ... Hoe willekeurig ook zulke tendenz ! Eens te meer overdrijft Walschap zijn eigen waarneming (10) en doet zijn overdrijving voor de
diepste waarheid dan doorgaan. Eens te meer bedriegen hem zijn romantisch,
oratorisch, polemisch temperament, zijn creatieve vaardigheid en zijn neiging
om te verbazen.
Walgelijke scènes blijven achterwege; maar de bonte warreling van decadente
schurken en sluwe knepen wekt in ons den afkeer voor het nabij gevoelde lage,
banale, bedreigende; voor het vervuilende, dat ons aankleeft en dat we meedragen als slijk aan den voet. In een snelle vaart voert de auteur ons d oor
alle lagen van de bedorven-mondaine wereld; in een knappen, nogal procédé
geworden stijl, schrijft hij een grof verhaal dat betoovert en spookt tegelijk :
evenzeer buiten de werkelijkheid als een pretentieus poseerende feuilleton of
bourgeois-film er buiten kan staan,, en met dezelfde naïef diep-doende etiquette
er op, als zou het licht-schuwe monster, elke menschelijke ziel namelijk, nu
eindelijk den dag eens zien.
Met de romans van Walschap kan deze uitgebreide novelle niet vergeleken
worden. Maar nooit zagen we dezen geweldenaar zoozeer slaaf van de meest
geraffineerde de cadentie der vooroorlogsche samenleving. Geen ander werk
(7) De geestige of plastische vondsten van Timmermans zijn dikwijls, wat den
smaak betreft, gewaagd, en daardoor juist geslaagd ; soms echter overschrijdt
hij de grens. Hoe geslaagd b.v. de uitdrukking : « De nachten kraken van de
sterren » (blz. 93) ! doch overdreven, naar :ons oordeel : « De secretaris ... kwispelstaartte reeds binnensmonds » (blz. 38) .
(8) Dat moet wel de symbolische 'beteekenis zijn van het masker op het schutblad .
en van het andere op het titelblad. De kandelaars achter het tweede masker
wijzen er meteen op dat W. het Katholicisme toch nooit gerust kan laten .. . De
teekeningen bij dit werk vinden we beter dan de houtsneden bij Herodes en de
verluchtingen bij Griseldis. Toch valt het ons op dat deze boeken meer naar
procédé's geillustreerd werden dan met een scheppende verbeelding.
(9) Das' lijkt de grondgedachte te zijn van het verhaal ; doch neem den auteur
hier niet te zwaartillend op. Zijn voornaamste .bekommernis zal wel een paradoks
en een performance geweest zijn : de paradoks van den fatsoenlijken mensch,
tegelijk de meest gewetenlooze booswicht; de performance van het exotische verhaal,
van stad tot stad en bijna van speelhol tot speelhol, even realistisch, vol en raak
als een hoofdstuk uit Trouwen of uit Houtekiet.
(10) De waarneming namelijk (en niemand zal ze bestrijden) dat achter 'burgerlijk
fatsoen en vroomheid, bij ons, meer dan eens bekrompenheid en bedrog verdoken ligt.
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belofte; dat
dat van
van Walschap
Walschap iets
iets als
als een
eenkentering,
kentering, maar
maar
bevat ook
ook iets
iets als een
dan naar
naar de
dan
de vergroving
vergr'Oving en de
de zelfzucht
zelfzucht toe.
toe.
Komt,
van dezen,
dezen, de
de Lente
Lente ooit
ooit Weer
Weer?
Wij hopen
hopen het
het tegendeel;
tegendeel;
Komt, voor
voor geen
geen van
? Wij
wij
de geest,
geest, die
die deze
dezeSnoeckjes-reeks
Snoeckjes-reeks totnogtoe
t'Otnogtoe lijkt
lijkt te
te
wij vreezen
vreezen echter
echter dat
dat de
kenmerken, hun
hun kunstenaarsdrang
eerder stremmen
kenmerken,
kunstenaarsdrang eerder
stremmen zal.
21al.
Geen werkelijk
werkelijk contact vinden
Geen
vinden we
we er
er met
met het
hetzich
zichopenbarende
'Openbarende leven.
leven. Zooals
Zooals
ze
vroeger schreven,
schreven, schrijven
voort; op
'Op een
een nauwelijks
nauwelijks gewijzigd
gewijzigd stramien
stramien
ze vroeger
schrijven ze
ze voort;
vlechten
'Oude motieven;
motieven; bekwame
bekwame vaklieden
die aan
aan hun
hun atelier
ateli~
vlechten ze
ze oude
vaklieden w'Ordenze,
worden ze, die
gen'Oeg
hebben. Weinig
'Of niets
nietsvan
vandedehedendaagsche
hedendaagschenoodwendigheden
n'O'Odwendigheden en
en
genoeg hebben.
Weinig of
bel'Often,
ziel te
teberoeren.
beroeren.
beloften, hunkering,
hunkering,'bedreiging
bedreigingen
en verwachting,
verwachting,lijkt
lijkt hun
hun ziel
Hun
kunstwerk ontkomt
'Ontkomt weliswaar aan
aan de
de
I-Iunprcnuctie
productiewordt
wordtduf
duf'en
en smal.
smal. Een
Een kunstwerk
actualiteit, het
het is
is v
an alle
actualiteIt,
van
alle tijden;
tijden; maar
maar omgekeerd
'Omgekeerd is elk
elk groot
groot kunstwerk
kunstwerk aaan
an
zijn tijd juist 'Ontsprongen, - en elk van deze Kunstsnoeckjes lijkt van eenzijntdusoprge,—nlkvadzKustoecjlikvan
anderen
'Oud reeds
reeds bij
bij zijn
zijn geboorte.
geb'O'Orte.
anderen tijd
tijd dan
dan deze,
deze, oud
Er
waait geen
geen wind
wind door,
door, geen
geen storm,
storm, zelfs
weini.g frischheid;
frischheid;er
geen
Er waait
zelfs weinig
er is
isgeen
saamhoorigheidmet
met de
de samenleving,
samenleving,met
met V'Olk,
volk, llanden
saamhoorigheid
Kerk, geen
geen zin
zin voor
voor
and en Kerk,
traditie
weinig goedheid;
g'Oedheid; er is
is praal
praal vooral
vooral en
eneen
eennogal
nogalbenepen
benepenzelfingezelfingetraditie en
en weinig
nomenheid. Het
Het zijn
n'Omenheid.
zijn bevallige
bevallige villatjes
viHatjes langs de
baan, hermetisch
hermetisch gesloten
gesl'Oten en
en
de baan,
helder l'Onkend,
gesneden haag,
'Over het
het groene
groene grasperk
grasp~k tustushelder
lonkend,boven
bovende
de laag
laag gesneden
haag, over
schen donkere
d'Onkere boomentrossen.
:boomentr'Ossen. Doch laat nu
nu ongelukken
'Ongelukken voorvallen
voorvallen op
'Op den
den weg,
weg,
laat er
er gewonden
gewonden neerliggen
neerliggen en
en hongerigen
h'Ongerigen hijgen
hijgen:: tot
t'Ot leniging,
leniging, laving
laving en
en
laat
genezing
genezing gaan
,gaan de
de deuren
deuren niet
niet open
'Open......Zulke
Zulkeversterkende
versterkende kracht
kracht dragen
dragen deze
deze
verhalen in
zich niet;
niet; in
inhun
hunzelfzekere,
zelfzek~e, aristocratische
arist'Ocratische beoefening
beoefening vvan
kunst
verhalen
in zich
an kunst
en letteren
letteren vertoonen
vertoonen de
de auteurs
auteurs zich,
zich, in
in habijt,
habijt, op
'Op het
hetkleine
kleinepodium;
P'Odium; doch
doch
en
hun
hun geest
geest en
en hart
hart gingen,
gingen, voor
voor het
het groote
groote lijden en
en het
hetgroote
groote geluk,
g€!luk, te
te
weinig open.
'Open.
Dat alles
Dat
alles is
is te
te vierkant
vierkant gezegd
gezegd:: in
in elk
elk vvan
de vier
viergevallen
gevallen diende
diende het
het
an de
anders
oor Timmermans
anders geschakeerd;
geschakeerd; vvoor
Timmermans .gelijkt
even op
op laster.
laster.Ziehier
Ziehier
gelijkt het
het zelfs even
echter het
algemèene gebrek
gebrek wel,
elk deeltje
deeltje der
der reeks
reeks min
min of
'Ofmeer
meereigen
eigen:
echter
het algemeene
wel, elk
:
een aristocratische
arist'Ocratische beslotenheid,
beslotenheid, een
een soort
soort van
"V'aIl verstarring in
in vroeger beproefde
beproefde
kunstv'Ormen en
w'Open van het
het hart,
hart, een
eenweg-ebben
weg...ebbenvan
van
kunstvormen
en 'schrijfwijzen,
schrijfwijzen, een
een leeg
leeg loopen
het voedende,
v'Oedende, het
het wereld-wijde
wereld-wijde leven.
leven.
Zoo voortgezet,
v'Oortgezet, wordt
w'Ordt de
deKunstsnoeckjes-reeks
Kunstsn'Oeckjes-reeks een
een museum
museum voor
voorouder'OuderZoo
wetsche producten.
pr'Oducten. Een
Een donker
d'Onker glanzende,
glanzende, fijnbesneden
fijnbesneden kast,
kast, waarop
waar'Op Delftsch
Delftsch
porcelein!! Mooie
;Mooie werkjes,
werkjes, herdrukken
herdrukken en'
en· andere,
andere, zal
ze wel
welbevatten;
bevatten; doch
doch
porcelein
zal ze
dan biedt
biedt ze
ze ons
'Ons slechts
slechts aaan,
in een
een moderne
moderne luxe-uitgave,
luxe-uitgave, wat in
in zijn
zijn wezen
wezen
an, in
tot het
het verleden
verleden behoort
behoort en
en wat
wathet
hetbewaren
bewarenniet
nietaltijd
altijdverdiend
\"erdien.dhad.
had.
Laat de
de ««schrijvers
te ga't
galjt»
zichvermenigvuldigen;
vermenigvuldigen; ruim
ruim voor
voor begaafde
begaafde
Laat
schrijvers te
» zich
j'Ongeren naast
'Ouderen een
een plaats
plaats in;
in; trek,
trek, hoog
hoogboven
'bovenden
denwaterspiegel,
waterspiegel,
jongeren
naast de ouderen
een vasten
vasten vuurtoren
vuurtoren op,
op, die
die aesthetisch,
aesthetisch, ethisch
ethisch en
en religieus
religieus de
derichting
richting
een
aangeeft:: anders
anders zwemmen
zwemmen heelspoedÎg
de Kunstsnoeckjes
Kunstsn'Oeckjes in de
de brakke
brakke
aangeeft
heel spoedig de
wateren
.
wateren van
van dood
dood een
eenontbinding
'Ontbinding(11)
(11).
(11)
(U) Herodes
Herodes en
en Minneke
Minneke poes
poes mogen
mogen door
door eenieder
eenieder gelezen
gelezen worden
worden;; maar
niet het
het
maar niet
zinnelijk
zinnelijk prikkelend
pr~kkelend Griseldis
Griseldis noch
nooch het
het extravagante
extravagante De
De consul.
consul. Bepaald
Bepaald slecht
slecht
noemen
noemen we echter
echter geen
geen van
vandeze
dezeboekjes.
boekj,es.
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DE BUITENLANDSCHE
EN DE
DE
BUITENLANDSCHE HANDEL EN
WERELDOORLOG
WERELDOORLOG
door Dr.
Dr. K.
K. du
BOIS S.J.
S.J.
door
du BOlS

,Men,
de gegevens
gegevens over
overden
denbuitenlandschen
buitenlandschen handel
handel
Men begrijpt
begrijpt gemakkelijk
gemakkelijk dat
dat de
te-genwoordig
schaarsch zijn
zijn:: de
de hedendaagsche
hedendaagsche wijze
wijze van
,vanoorlogvoeren
oorlogvoeren brengt
brengt
tegenwoordig schaarsch
immers
de belligerent
'belligerent er
er het
hethoogste
hoogstevoordeel
voordeel bij
bij vindt
'Vindtzijne
zijneeigen
eigen
immers mee
mee dat de
productie
daarom er
toe geneigd
geneigd
productie door
door ingevoerde
ingevoerdegoederen
goederenaan
aan,te
te vullen
vullen en
en daarom
er toe
is aan
tegenstander zooveel
zooveel mogelijk
mogelij,k verborgen
verborgen te
te houden
houden welke
wel'ke producten
producten
aan den tegenstander
hij
invoert, hoeveel
hoeveel hij
hij er voor
voor betaalt
betaalt en
enhoe
hoehij
hijzijne
zijneinkoopen
inkoop enfinanciert.
financiert.
hij invoert,
bijzonder moeilijk
moeilijk en meermalen
meermalen onmogelijk,
onmogelijk,
Geheimhouding
Geheimhouding schijnt
schijnt hier
hier echter bijzonder
want wij
wij beschikken
beschikken over voldoende
voldoende gegevens
gegevens om ons
ons althans
althans eenig
eerugdenkbeeld
denkbeeld
te vormen
vormen van
van de
de kenteringen
kenteringendie
diede
dewereldoorlog
wereldoorlogininden
denbuitenlandschen
'buitenlandschenhandel
handel
meebrengt en
en om
om daaruit
meebrengt
daaruit een paar
paar besluiten
besluiten te
te trekken.
trekken.
Het Annuaire
de la
laSociété
80ciétédes
desNations
Nations
1941/19413 (dat
wij in
in
Annuaire atatistique
statistique de
1941/1942
(dat wij
dit nummer,
op blz.
dit
nummer, op
'blz. 64
64, bespreken)
de hand
hand over
over
bespreken)doet
doet ons
ons gegevens
gegevens aan
aan de
den
buitenlandschen handel
voorzoover
zoover deze
dezebeschikbaar
beschikbaar zijn.
zijn. De
De
den buitenlandschen
handeltot
tot 1941...
1941... voor
statistiek klimt
:statistiek
kLimt op
op tot
tot 1929,
1929, hetgeen belangrijke
'belangrijke V'ergelij'kingen
mogelijk maakt.
maakt.
vergelijkingen mogelijk
Ze
geeft de
de waarde
waarde van
van den
den invoer
invoer en
en van
van den
den uitvoer
uitvoer op,
op, in
inde
denationale
nationale
Ze geeft
munt van
munt
Va.I!! ieder
ieder lan
iland
(mmillioenen)
milUoenen).. Voor
Voor 1941
1941 komt
komthierbij
hierbij dezelfde
dezelfde waarde
waarde
d (in
in vroegere
V!l"Oegere gouddollars
gouddollam (eveneens
(eveneens in
inmilioenen)
milioenen)omgerekend.
omg,er:ekend.
Ziehier eerst enkele
enkele cijfers
cijfers::
'Ziehier
,

Land
Canada
<::a.na.da

Vereenigde-St.
Vereenigde-St.
Mexico
Argentinië
.Argentini~
Chili
Colombid
Oolomblë
Venezuela
Venezuela
Brit.-Indië
Brit.-Indlë
Portugal
Portugal
Zweden
Zweden
Zwitserland
Zwitserland
Groo t-Brit.
Groot-BrU.

1929

1933

1938

1940

1941

'41goudd.
'41 goudd.

uitv. inv.

uitv. inv.

uitv. mv.
inv.

uitv. inv.

uitv. mv.
inv.

uiW.
uitv. inv.

1.299 1.208
4.339 5.157
375 497
1.959
1.959 2.168
1.617 2.324
1.6172.324
126
126 122
443
443 774
2.503
3.225
2.5033.225
2.529
2.529 1.073
1.073
1.783
1.783 1.812
1.812
2.673
2.076
2.6732.076
1.111
1.111 729
729

397 538
1.433 1.647
1.4331.647
238 264
897 1.121
182
182 331
50
68
143
143 607
601
1.148
1.444
1.148 1.444
1.905
1.905 803
803
1.096
1.0961.079
1.079
1.551
1.551 818
818
626 368
368

679 889
1.950 3.057
494 584
1.461 1.400
1.4611.400
499 675
159 144
311 872
872
1.502
1.5021.624
1.624
1.139
2.300 1.139
2.082 1.843
1.843
2.082
1.589
1.589 1.315
1.315
411
858 471
858

778 881
881
1.082 1.193 1.448 1.641
2.541 3.934 3.222 5.000 [.9032.953
1.903 2.953
110
86
669 673
m8
915 078
1.499 1.428
1.428 1.2771.465
1.277 1.465
202 260
94
525 768
63
506 680
51}
148 125
125
169 132
148
132
57
59
1.046
311 844
163
311
288 1.046
45 163
1.5302.092
1.755 2.287
2.287
312 407
407
2.092 1.755
1.530
312
1.619 2.468 2.972
58
63
2.442 1.619
1.999 1.338
1.338 1.674
1.674 1.345
1.345
235 190
190
1.999
235
1.8541.316
2.024 1.463
1.463
201
1.854
1.316 2.024
278 201
1.074 413
413
2.606 987
981
1.074
-- 2.606

Voor
Voor Groot-Brit
Gil" 0 0 ,t - B rit t.taa.nn nIIIii ëë geven
gevenwij,
wij, in
inde
dekolom
kolom gouddollars,
gouddollars, de
de waarde
waarde van
van
den
oden handel
handel in
in1940,
1940,
De
inen
uitvoer
van
De In- en uitvoer van goud
goud wordt
worot gewoonlijk
gewoonlijk in deze
deze statistieken
statistieken niet
nietopgegeven.
opgegeven.

Me x icheeft
0 heeft
er een
a.a.nzienlijken
uitvoer
onbeduldendien
invoer)van,
van,
nl.
1929:
Mexico
er een
aanzienlijken
uitvoer
(en(en
onbeduidenden
invoer)
nl.
inin
1929:
94 millioen,
114
miIUoen, 1933
1933 :: 101
101 mil.,
mil.. 1938
1938 :: 255
2Jjó mil.,
mil.,1940
1940 ::287
281 mil.,
mil.,1941
1941 : :151
151 mil..
mil.. Ook
Ook Canada
Ca n ad a
voert veel goud uit (enkele jaren tot ruim 100 mil.); voor 1940 en 1941 wordenvoertlgudi(nkjaretoum10il.);vr94en1wod
echter
echter geen
geen gegevens
gegevens verstrekt
verstrekt . .
De waarde
waarde in
in vroegere
vroegere gouddollars
gouddoZlars (1,5
(1,5 gram
gram goud
goud of
of ongeveer
ongeveer 50
50 Fr.)
Fr.) duidt
duidt ons
ons
be
benaderend
betrrekkelijk belang
belang van
van de
deverschillende
verschtIlende landen
landen aan.
&.a.n. Men
Menhoude
houdeerer
naderend het betrekkelijk
echter
echter rekening
rekemng mee
mee dat
dattusschen
tusschen1929
1929 en
en1941
1941 de
degoudwaarde
goudwaa.rde der
dermeeste
mees>temunten
munten
verminderde.
verminderde.

Door deze
deze tafel
ta1Ie1 kunnen
kunnen wij
wij ons
ons rekenschap
rekenschap geven
geven van
van de
deevolutie
evolutie van
vanden
den
Door
buitenlandschen handel
laatste voorspoedig
voorspoedig jaar
jaar vóór
vóór de
de crisis
crisis
buitenlandschen
handel sedert
sedert 1929,
1929, het laatste
waarvan de
de terugslag
terugslag in
inde
degegevens
gegevensover
over1933
1933duidelijk
duidelijk uitkomt.
uitkomt. (Zie
(Zie meer
meer
waarvan
over
: Wereldverbondenheid
overde
delvooroorlogsche
vooroorlogscheperiode
periodeyin,
monze
onzekroniek
kroniek:
WereltWerbondenheià en
en buitbuitØndsche
han.àeZ, in
in streven,
8treven, April
April 1943,
1943, blz.
blz. 238-242.)
238-242.)
land8chehandel,
De
stijging van
De oorlog
oorlog veroorzaakt
veroorzaakt een
een aanzienlijke
aanzienlijke stijging
van den
den uitvoer
uitvoer van
van de
de

ECONOMISCHEKRONIEK
KØNIEK
ECONOMISCHE

40

meeste landen
die er
produceerenmeeste
landen die
er niet
niet ininbetrokken
betrokkenzijn
zijnenenvermogen
vermogentete
produceeren..
Ook
da Vereenigde
Vereenigde Staten
Staten verhoogen
verhoogen aanzienlijk
aanzienlijk hun
hun uitvoer.
uävoer. Daar
Daar de
deinvoer
invoer
Ook de
dier landen
landen niet even
even sterk
sterktoeneemt,
toeneemt, wordt
wordthunne
hunnehandelsbalans
handelsbalans gunstiger,
gunstiger~
dier
and
hetgeen
dat ze
hetgeen meebrengt
meebrengt dat
ze nu
nu aanzienlijk
aanzienlijk meer
meer betalingen
,betalingen uit
uit het
hetbuitenl
buitenland
an de
ontvangen
aan
doen -- met
metuitzondering
uitzondering vvan
de Vereenigde
Vereenigde Staten,,
Staten~
ontvangendan
dan er
er a
an doen
wij het
het verder
verderuiteenzetten.
uiteenzetten.
zooals wij

Hoe worden
worden die bestellingen
bestellingen door
door de
dekoopers
koopersgefinancierd
gefinanciel'd??
Hoe
doorhet
het afstaan
afstaan van
Door
goudvetrzendingen door
vam. tegoeden
tegoeden In
lin vreemde
vreemde betaalbetaalD
oor goudverzendingen,
n
middelen, door
g,elde maken
maken van
vanvreemde
vreemde waardepapieren
waardepapieren maar ook,
ook, een
middelen,
door het
het te gelde
in niet geringe mate dank aan toegestane
handelscredieten en aan
aan leenovereenleenovereen-inetgrma,dkntoegs
an e handelscredieten
komsten
tusschen de
d~ staten
staten.. De
Deverkoopers
verkoopers staan
staan dus
duscredieten
credieten toe aan
aan de
de
komsten tusschen
koopers.
een ommekeer
ommekeer in
inde
deinternationale
internationaleschuldenschulden- en
encredie
crediekoopers. Hieruit
Hieruit volgt een
tenverhoudingen
: :de
oveèt"zeesche landen
landen waren
waren credietnemers,
credietnemers, de
de
tenverhoudingen
de meeste
meeste overzeesche
Europeesche nijverheidslanden
enendede Vereem.igde
nI. vele
vele
Europeesche
nijverheidslanden
Vereenigdestaten:
Staten hadden
hadden ,er
er nl.
an den hunne
geldplaatsingen gedaan.
vermogen die
die economisch
economisch nieuwe
nieuwe llanden
hunne.
geldplaatsingen
gedaan. Nu
Nu vermogen
vroegere
schulden te vereffenen
vereffenen en
en worden
worden ze
zeop
ophunne
hunnebeurt
beurtschuldeischers..
schuldeischers.
vroegere schulden
an
Tot
aan 1914
1914 waren
waren de Vereenigde
Vereenigde Staten
Staten van
van Amerika
Amerika schuldenaars
schuldenaars vvan
Tot aan
Europa; hunne leveringen onder den eersten wereldoorlog en onmiddellijk erEuropa;hnelvigdrnestwlognmidejk
maakten ze
ze schuldeischers
schuldeischers er vvan;
schuldeischers die
meer gewillig
gewillig
na maakten
an ; schuldeischers
die min
min of
of meer
vrede moesten
uitstel van
vanbetalingen
'betaHngem.sedert
decrisis
crisis
van
193()
vrede
moesten nemen
nemen met
met uitstel
sedert de
van
1930E
tot
een termijn
tel'mijn dat
dat nog
nog niet
niet verstreken
verstreken is
is!! Zal
Zal de
de geschiedenis
geschiedenis zich
zich niet
niet
tot een
herhalen
Die
massale betalingen
bet.a1ingen zijn
zijn verder
veèt"der !!lOg
oorzaak er
er van
van dat
dat de
decredietcredietDie massale
nog oorzaak
gevende
meer zullen
zullen vermogen
vermogen te ««rentenieèt"en
zal hee
heell
gevende landen
landen niet
niet meer
rentenieren».». Dit
Dit zal
bijzonder het geval zijn met Groot-Brittannië
aanzienlijke bedragen
bedragen aa
aan
n bijzonderhtgvalmG
root-Brittannië dat aanzienlijke
renten uit buitenlandsche
buitenlandsche betalingen
(in 1938:
1938 : £~ 150
millioen), hetgeen
hetgeen
150 millioen),
renten
betalingen ontving
ontving (in
a an dit
an d toeliet
aan
dit lland
toeliet aanzienlijk
aanzienlij'k meer
voeren: met
met de
deontvangen
ontvangen
meerinin- dan
dan uit
uit te voeren:
vIle,emde
het buitenl
buitenland.
vreemde betaalmiddelen
betaalmiddelen kocht
kocht het
het goederen
goederen in het
an d.
.

.

Twee Europeesche
Europeesche neutralen
neutralen ondervinden
ondervinden moeilijkheden
moeilijkheden:: Zweden en
en nog
nogmeer
meer
Zwitserland. De
slechts heel
heel onvolledig
onvolledig uitkomen
uitkomen
Zwitserland.
De boven
boven vermelde
vermelde gegev'ens
gegevens laten slechts
met welke
welke ontzettende
ontzettende moeilijkheden
moeilijkheden dit
land te
te kampen
kampem. heeft.
heeft.Ziehier
Ziehier
met
dit laatste
laatste land
enkele
bijzonderheden die
het ons
onsduidelijker
duideUjkermaken
maken(1)
(1).
enkele bijzonderheden
die het
.
Tusschen
en 1939
1939 voerde
voerde Zwitserl
Zwitserland
eLk jaar
jaar rond
rond 88 millioen
millioen to
ton
Tusschen 1933
1933 en
an d elk
n
goederen in,
1942 slechts eene
eene helft
helft hiervan
hiervan (4.422.000
(4.422.000 ton). Dien
Dien schaarschen
schaarschen
goederen
in, in 1942
invoel' betaalde
betaalde het bijzonder
'bijzonder duur:
in 1938
1938 voor
voor 77 lh
millioen ton
ton
invoer
duur : terwijl
terwijl het
het in
1/2 millioen
goederen 1.607
moest het
het in
in1942
1942::2.049
2.049 millioen
millioen
goederen
1.607 millioen
millioen Zwitse,rsche
Zwitsersche Fr.
Fr. uitgaf, moest
Zwitsersche
Fr. afstaan
afstaan voor
Zwitsersche Fr.
voor de 44 14
millioen ton
ton die
die het
het toen
toen nog
nogvermocht
vermocht
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van Mei 1.1. (2) mededeelt. Deze publicatie bevat gegevens over den buitenlandschen handel van enkele landen tot in, 1942.
In Groot-Brittannie werd, sedert den aanvang van den oorlog, de landbouw aanzienlijk ontwikkeld; het tekort aan levensmiddelen uit het eigen land
blijft er evenwel zeer groot en moet dus a angevuld worden door aankoopen
in het buitenland. Hier voegen zich de aankoopen bij v an oorlogsmateriaal en
van grondstoffen om er zelf te vervaardigen. De invoer steeg dan ook aanzienlijk. Daartegenoverstaat dat het onmogelijk was den uitvoer op het
vooroorlogsch peil te houden. Groot-Brittannië koopt bij voorkeur bij de Empirelanden, die hunne productie verhoogden, niet enkel die van levensmiddelen
maar daarenboven die van half en van geheel afgewerkte nijverheidsproducten
-- hetgeen op stijgende industrialisatie wijst, waarover verder meer —. Wij
beschikken niet over totaalcijfers, ziehier dan enkele fragmentarische gegevens :
de uitvoer van Nieuw-Zeeland steeg in 1942 tot £ 91 millioen tegen £ 68 millioen .
in 1941; Canada voerde in 1942 voor $ 2.385 millioen uit (waarvan 52 % naar
Groot-Brittannië) tegen $ 1.641 mllioen in 1941 (3) .
De Empire-landen verkoopen meer dan vroeger aan Groot-Brittannië en
koopen er minder; ze vermochten dan ook hunne schulden aan het moederland
te delgen of hunne tegoeden in £ aldaar op te voeren : Zuid-Afrika verlaagde
zijne schuld van £ 103 millioen tot £ 7 millioen; Indië heeft bijna volledig zijne
leeningen voor het aanleggen zijner spoorwegen afgelost of Sterling-tegoeden
voor rentedienst en aflossing er van opgehoopt; Australië's tegoed steeg van
£ 40 millioen in October 1941 tot £ 60 millioen één jaar later; Nieuw-Zeeland's
tegoed steeg van £ 12 millioen in October 1941 tot £ 25 millioen in Augustus
1942.
De Vereenigde Staten breidden hun handel in 1942 en begin 1943 nog
verder uit (zie boven de gegevens over 1941 en over de vooroorlogsche jaren) .
In 1942 voerden ze voor $ 7.826 millioen uit en enkel voor $ 2.743 millioen in;
de eerste twee maanden van 1943 v oerden ze voor $ 1.377 millioen uit en voor
$ 463 millioen in. Indien de vreemde koopers alles op normale wijze hadden
moeten betalen, bekwamen de Vereenigde Staten een overgroote hoeveelheid
vreemde betaalmiddelen. Maar hiervan kon er geen sprake zijn : waar toch
kwam het geld vandaan ? De meeste uitgevoerde producten werden dan ook
op crediet geleverd (de z.g. Lend-Lease leveringen) , en wel in die laatste twee
maanden meer dan 90 %. Dat uitstel v an betaling bracht mee dat de balans
der bet a l i n g en om de buitenlandsche handelsverrichtingen sloot met een
tekort van rond 80 ,%, m.a.w. dat de Vereenigde Staten in die twee maanden
vijfmaal zooveel aan het buitenland betaalden als ze er v an ontvingen.
Voor Zwid-Amerika bracht de oorlog mee :
dat het verkeer met Europa aanzienlijk verminderde (om de vervoermoeilijkheden) en integendeel het verkeer met de Vereenigde Staten toenam;
dat niet l anger hoofdzakelijk landbouwproducten maar nu ook nijverheidsgrondstoffen door de VereenigdeStaten gevraagd werden;
dat de invoer aanzienlijk verminderde, én in hoeveelheid én in waarde,
daar de eenige belangrijke leverancier, n.l. de Vereenigde Staten, slechts een
geringe hoeveelheid machines en andere productiemiddelen kan leveren;
dat de Zuid-Amerikaansche Staten hunne tegoeden, voortvloeiend uit den
verkoop van hun overvloedigen uitvoer, in het buitenland, vooral in de
Vereenigde Staten, beleggen. De Vereenigde Staten hadden aanzienlijke credieten toegestaan maar slechts ongever 20 % ervan moest aangesp roken worden;
(2) Die Wirtschaftslage, Mltteilung Nr 57 der Kommission fir Konjunkturbeobachtung. Beilage zum Monatsbericht der Schweizerischen Nationalbank, Heft 5, (Mei) 194:.
(3) In onze boven vermelde kroniek behandelden wij de evolutie welke de handelsbetrekkingen tusschen Groot-Brittannië en de Empire- landen tusschen 1930 en 1939
ondergaan hadden (1)14z. 241) .
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en wees men op de noodzakelijkheid kwaliteitsgoederen en specialiteiten te
vervaardigen die men zelfs in geindustrialiseerde l anden kan afzetten. zal de
noodzakelijkheid dien weg op te gaan na dezen oorlog niet nog dringender
worden ?

HISTORISCHE KRONIEK

DE SAMENLEVING VAN HET ANCIEN
REGIME
SEN STUDIE VAN PROF. E. LOUSSE (I)
door K. VAN ISAØER S.J.
De geschiedschrijving over den oorsprong en de beteekenis v an de standencolleges onder het Ancien Régime, zoekt de oplossing voor dit spannende
probleem in twee totaal verschillende richtingen. De zoogenaamde parlementaristen — hoofdzakelijk Engelschen en Franschen — beschouwen de huidige
parlementen als voortzettingen der vroegére colleges; die zijn volgens hen
louter politieke instellingen, zonder verband met de sociale groepen die ze
vertegenwoordigen. De corporatistische school
onder leiding der Duitsche
historici — ziet in de standenvertegenwoordiging het politieke beeld, de weerspiegeling op politiek plan, van de sociale inrichting der standen; onder den
vorm van corporaties zijn de standencolleges de vertegenwoordigingsorganen
van een samenleving, gevestigd op corporatieven grondslag.
In zijn studie over het Ancien Régime, in Juni 11. verschenen, verdedigt
M. Lousse de thesis der corporatisten. Ook voor hem zijn de standencolleges
de uitdrukking, in één orgaan, van een geheele samenleving, het uiterste punt
van éénzelfde ontwikkeling die loopt vanaf het begin van het feudalisme, doorheen de verschillende corporatieve vormingen : corpora, standen, l anden, uniën
van landen, — tot aan de standenvergaderingen. De standencolleges zijn
gegroeid uit een corporatieve samenleving; idezelfde principes die, in het
feudalisme, 'de so ciale hiërarchie der menschen bepaalden naar hun functies en
hun rechten, en het evenwicht verwezenlijkten tusschen de macht van den
heer en de vrijheden en plichten van de onderdanen, regelden ook in het
corporatisme de verhoudingen der verschillende corporatievegr oepen onder
elkaar en tegenover hun heer; en het algemeene vertegenwoordigingsorgaan
van een land of een unie van landen is op zijn beurt weer een nieuwe corporatie die een functioneele hiërarchie van individuën en groepen omsluit, in een
verhouding van rechten en plichten tegenover een gemeenschappelijken h eer.
De instellingengeschiedenis van het christelijk Europa, vanaf het ontstaan
van het feudalisme tot aan de Fransche revolutie, vormt een geheel, en de
verschillende onderdeelen ervan kan men enkel begrijpen in dat geheel. Ook
van de standencolleges krijgt men een verkeerd beeld, wanneer men ze ziet
buiten hun sociaal milieu. En hier ligt de oorzaak van de vergissingen der
parlementaristen : in hun studies over de standencolleges hielden ze geen
voeling met de levende gemeenschap waaruit de colleges groeiden.
Zoo werd de studie van M. Lousse geen monographie, maar een synthese
(1) E. LOUSSE, La Société d'Ancien Régime. Organisation et représentation corporatives, deel I. Editions Universitas, Leuven. — Desclée De Brouwer, Brugge, 1943.
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van de samenleving der Middeleeuwen en der Moderne tijden. Hij stelt als
thesis - en bewijst meteen door zijn boek - dat het wezen van de standenvertegenwoordiging niet gevat kan worden buiten de corporatieve samenleving,
en het corporatisme zelf enkel zin heeft als een toepassing, op het collectieve
plan, van de .individueele samenlevingsbetrekkingen in het feudalisme. In het
corporatisme {blijft het feudalisme voortbestaan, m aar getransponeerd, en
het ontstaan der standenvertegenwoordigingsorganen is een uiterste en laatste
vorm der corporatieve ontwikkeling.
We willen hier eerst den feudalen kern beschrijven, en .daarrond de opeenvolgende corporatieve ontplooiingen aanduiden der corpora, standen, landen
en uniën van landen. Wellicht zullen we daarmee ook het essentieelste v an dit
werk naar voren hebben gehaald : den geest waarin het werd geschreven, en
waarin men het moet lezen.
De samenleving van, het feudalisme is verdeeld in drie klassen van menschen,
met elk hun eigen functie ten voordeele van allen, en een aan de functie
beantwoordend rechtsstatuut. De oratores, de geestelijken, bidden en onderrichten; de bellatores, de ridders,waken over de veiligheid van de gemeenschap; de laboratores, de arbeiders, bewerken den grond of drijven handel.
Naar gelang de functie verschillen de voorrechten der menschen; m aar die
zijn niet op de eerste plaats belooningen of gunsten : ieder voorrecht wordt
verleend om het uitoefenen der functie voor de gemeenschap te vergemakkelijken. Ook de vrijheden zijn ongelijk, volgens het belang van de functie.
Menschen die geestelijk werk verrichten voor de samenleving krijgen ruimere,
en vooral andere vrijheden dan grondbewerkers, niet omdat de geestelijken,
als menschen, een grootere w aarde hebben, maar omdat van hun werk een
hooger welzijn voor allen afhangt en hun bediening niet kan samengaan met
sommige beperkingen van de klasse der laboratores. En ook deze beperkingen
zijn nietwillekeurig opgelegd door het gezag; ze werden - ten minste in den
oorsprong - vrijwillig aanvaard, en zelfs gevraagd door menschen voor wie
een ruimere vrijheid s chadelijk was daar ze haar niet konden gebruiken of
verdedigen tegen sterkeren. De vrijheden van het feudalisme zijn mogelijkheden van beweging binnen eenbepaald gebied, daar een te verrichten functie,
ze vormen evenveel beschuttingen tegen de mogelijke willekeur van het hooger
gezag ( 2 ).
Voorrechten en vrijheden worden aan de individuën verleend door het
gewoonterecht of het contractueel recht, als bevestiging van de gewoonte.
Ieder contract is een 'beperking van de macht van den heer, diep vrijheden
schenkt aan een ondergeschikte om de uit oefening van de functie te vergemakkelijken en in ruil daarvoor bepaalde diensten van hulp en raad, auxilium en
consilium, vraagt. Het contract legt niet a lleen een rechtsverband tusschen
de contracteerenden, maar beïnvloedt hun status zelf : ze worden andere
personen, die nu tegenover elkaar staan in verhoudingen v an mindere en
meerdere. En die verhoudingen worden door een eed bekrachtigd, zoodat
gezag en dienst gewetensplichten zijn, en de betrekkingen tusschen de menschen
onderling een !godsdienstige wijding krijgen. De sociale inrichting van het
feudalisme rust gansch op de fides praestita.
In het feudalisme worden, de contracten enkel gesloten van persoon tot
persoon, groepeeringen komen als zoodanig niet in aanmerking. En toch
worden de voorrechten en vrijheden niet a an de ind ividuën verleend olm hun
persoonlijke beteekenis of hun eigen belang. En functies én rechten zijn
ondergeschikt aan het bonum commune; de feudale imensch bedoelt met zijn
,

.

(2) Vgl. E. LOUSSE, Het middeleeuwsch solidarisme thans nog copieerbaar ? in
Rechtsk. Tijdschr. voor België, 1940, 35, bl. 8-9.
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functie niet op de eerste plaats winst voor zichzelf, maar dienst voor de
gemeenschap waarvan hijzelf een deel is.
De rechtsbepalingen nemen de natuurlijke ongelijkheden niet weg, maar
bevestigen haar als de uitdrukking van het functionneele verschil der menschen
en van hun ongelijke behoeften aan beschutting en mogelijkheden van bescherming. Ook de individueele samenleving van het feudalisme is reeds gansch
gericht naar het gemeenschappelijke. Dit solidaristisch streven zal den overgang van feudalisme naar corporatisme stuwen en leiden.
Boven de physische rechtspersonen (oratores, bellatores, laaboratores) van
het feudalisme, bouwt de corporatieve samenleving een hiërarchie van moreele
rechtspersonen, gebaseerd op dezelfde grondkenmerken van functie-voorrecht
en macht-vrijheid. Menschen met dezelfde functie en hetzelfde rechtsstatuut
groepeeren zich om samen te werken en samen hun rechten en vrijheden te
verdedigen tegen een hoogere macht. Vroeg of l aat verkrijgen deze corpora
van den eersten gr aad een juridisch bestaan door een nieuw contract van
denzelfden aard als ede feudale contracten, maar gesloten tusschen de corporatie, als moreele persoonlijkheid, en den heer, als een individueele of collectieve persoon : in ruil voor bepaalde diensten v an auxilium en consilium
worden aan het corpus in zijn geheel, niet meer aan de afzonderlijke individuën,
nieuwe voorrechten en nieuwe vrijheden verleend. Op den grondslag van deze
corpora groeide de corporatieve samenleving verder uit : de corpora met
personen van dezelfde functie en .denzelfden socialen r ang zochten toenadering
tot elkaar om hun gemeenschappelijke belangen te verdedigen en vormden de
standen (geestelijke stand, ridderstand, derde stand) . Uit de standen groeiden
de algemeen standenvergaderingen, die alle individueele en moreele rechtspersonen van een l and of een unie van landen omsloten, en een nieuwe en
opperste corporatie uitmaakten om, met en tegenover hun :gemeenschappelijken
heer, de wederkeerige verhouding van diensten en rechten te bepalen.
,Iedere corporatieve groep draagt in zich de essentie van het feudalisme.
« Toen de corpora van den eersten graad zich in de feudale samenleving
vestigden lieten ze al de burgerlijke en kerkelijke instellingen ervan voortbestaan. Ze eerbiedigden de feudØe opvatting van het gezag, van de vrijheid,
van de rechtvaardigheid, ... het evenwicht tlusschen de sociale functie en het
rechtsstatuut, tusschen de diensten en de privilegies. In hunne keuren bleven
ze trouw, zelfs voor de uitdrukking, aan de bepalingen der feudale contracten :
de voorrechten werden geschonken in ruil .voor diensten van auxilium en

consilium; elk corps vatte zijn vrijheden op als schutsels tegen de willekeur
van het gezag; en alle betrekkingen tusschen het corps als collectief vassal en
zijn heer, en het cor ps als « seigneur id'un nouveau genre »? en zijn leden,

werden bevestigd door een eed die in geweten verplichtte » (3) .
De standen groepeeren individuën en corpora, met eenzeifden socialen status
en ondergeschikt aan eenze+ifden heer, om de vroeger verworven vrijheden te
verdedigen: « Ook zij eerbiedigen alle bestaande finstellingen, kerkelijke en
burgerlijke, feudale en corporatieve. De macht en de vrijheid, de rechtvaardigheid en het geloof, het evenwicht tusschen functie en statuut, tusschen
plichten en rechten, dit alles blijft voortbestaan in deinrichting der standen,
deze nieuwe corporatieve vassalen. Hun keuren beantwoorden naar den geest
en de uitdrukking aan de feudale contracten en de corpskeuren; ze schenken

vrijheden die moeten bijdragen tot het beter vervtultlen der sociale zending van
den stand, ze worden door een eed bekrachtigd en bevestigen hierdoor eens
te meer de waarde van den gewetensplicht in deze samenleving, die rust
op God als op haar hoeksteen » (4) .
(3) E. LOUSSE, La Société d'Ancien Régime,
(4) E. LOUSSE, op. cit., bl. 366.

deel I, bl. 243.
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geest van het Ancien Régime verwijderd zijn gebleven. En dien naar voren
halen was voor den schrijver de hoofdzaak; daarmee beantwoordde hij aan een
dringende behoefte der instellingengeschiedenis van het Ancien Régime : de
grondgedachte terugvinden waarrond de vele verschillende elementen zich
groepeeren, en een vasten grondslagbieden voor de al te zeer uiteenloopende
theorieën.
Het is interessant edit' boek te vergelijken met het werk van M. Coornaert
over de ambachten in Frankrijk (5) . Terwijl M. Lousse de resultaten weergeeft
van zijn persoonlijk contact met het Ancien Régime, beschrijft M. Coornaert
dit contact zelf : de ambachten leven in zijn boek, men komt er in aanraking
met de menschen, met hun gedachten, hun levenswijze, en geleidelijk, langsheen
de onmiddellijke historische werkelijkheid deelt M. Coornaert zijn inzicht mee,
zonder dit tot een logisch schema terug te brengen. Daardoor kreeg zijn boek
meer warmte en meer kleur dan de studie van M. Lousse, die de vergelijkende
methode gebruikt voor gansch het Ancien Régime over heel het christelijk
Europa, en zijn conclusies ordent in een systeem. Maar beide stemmen op
treffende wijze overeen wat geest, eenheid en groote lijnen van de 'inrichting
der samenleving betreft; en dat mag gelden als een wederzijdsche bevestiging
van niet geringe waarde.
Door haar klassieken vorm, haar rijkheid en haar ernst is deze studie een
verrijking voor de geschiedschrijving in het algemeen. In 't bizonder beteekent
dit werk een heerlijke bijdrage tat de Katholieke historiographie. Niemand zal
den christelijken invloed ontkennen in de vorming van het Ancien Régime.
De eerste plaats van de Kerk in de samenleving, de vestiging v an gezag,
dienst, en hiërarchie der klassen op God, de gedachte v an het servitium, de
waarde toegekend aan het geweten ... het verr aadt alles onloochenbaar een
kerkelijken oorsprong. Het feudalisme is de toepassing van het christelijk ideaal
in een samenleving onder bepaalde tijdsomstandigheden , en de corporatieve
gedachte kwam langs de Kerke lijke organisatie in het Ancien Régime.
Het volstaat de bestanddeelen van het feudalisme vluchtig te doorloopen,
om zich te overtuigen van hun oorsprong. De functionneele ongelijkheid der
menschen; de vrijheden en voorrechten in evenredigheid met de functie; het
evenwicht tusschen gezag en onderdanigheid, waardoor allen het gezag boven
zich erkennen als komend van God en verplichtend in geweten, en het gezag
op zijn beurt begrensd wordt door de natuurlijke en 'bovennatuurlijke rechten,
van de onderdanen; de immuniteit die rechtsmacht en fiskale macht gedeeltelijk aan het gezag onttrekt ten gunste van het algemeen welzijn : is het niet
alles een onmiddellijke toepassing van den christelij=ken geest in de maat
schappij ? Men moet zich trouwens verwachten aan den doorslaggevenden
invloed van de Kerk in het tot stand komen van het feudalisme. In de zevende
eeuw sneed 'de Islam-expansie het Europeesche vasste°land van de Middellandsche zee af, en veroorzaakte een sociale en economische omwenteling
waaruit een geheel nieuwe samenleving zou groeien; en de leiding v an dezen
heropbouw werd genomen d oor de Kerk, die zelf, na het sluiten v an de Middel
landsche zee, haar voo rnaamste krachten van het Oosten naar het Noorden
keerde, en daar de eenige draagster . van beschaving werd.
Ook op het corporatisme drukte de christelijke inspiratie haar stem pel.
Niet alleen maken; dezelfde grondprincipes van functie-voorrechten, machtvrijheden, de essentie uit van de corporatieve inrichting, maar de solidaristische gedachte zelf werd van de kerkelijke organisatie overgenomen. In de
feudale samenleving waren de verhoudingen tusschen de menschen strikt
persoonlijk en werd het rechtsstatuut v an elkeen 'bepaald door een individueel
contract. Alleen het monnikenwezen maakte hierop een uitzondering. Op het
oogenblik dat de monnik zich door de geloften aan zijn klooster bindt, verliest.
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hij zijn persoonlijke rechten en plichten, en krijgt er die van de gemeenschap
voor in de plaats; en hij bezit die slechts in zover hij lid is van een groep,
niet ten persoonlijken titel. Deze rechtspositie zal zich honderd- en duizendvoudig verspreiden in het corporatisme : alle leden van iedere corporatie
ontleenen hun hoedanigheid en hun rechten aan de gemeenschap waarmee ze
zich vrijwillig hebben verbonden.
Zoo is de inrichting van het Ancien Régime een vrucht van den christelijken
geest. In haar zuiverste vormen, waar ze nog niet aangetast is door de ontaarding die fataal elk werk van menschenhanden komt schenden, doet ze zich
voor als een heerlijke verwezenlijking van orde en evenwicht, van liefde en
rechtvaardigheid, van doelmatigheid en practische aanpassing aan de omstandigheden.
.

Onze Europeeschesamenleving en kuituur, ook de hluidige, zelfs na de breuk
der Fransche Revolutie, rust op christelijke grondslagen en is doorkneed van
christelijken geest. We kunnen haar rijkdom, haar nooden, en haar mogelijkheden van nieuw leven maar begrijpen wanneer we terugkeeren naar dien
geest en die grondslagen. Dat is de zin en de behoefte van de katholieke
geschiedschrijving. Tot die taak 'is de studie van M. Lousse een zeer rijke
bijdrage. Ze biedt een kostbaar geschenk aan de geloovende en zoekende
intellectueelen, een gave waarin de vruchten werden verzameld van lang en
eerlijk werk. Ongetwijfeld zal ze ingang vinden tot den geest van hen aan
wie ze zich richt

(5) E. COORNAERT, Les Corporations en France avant 1789,

Parijs, 194110.
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wijdingsmacht namelijk,
namellik, en
en
de rechtsmacht.
de
rechtsmacht. Alle
Alleonderverdeelingen,
onderverdeelIn.gen,
vertakkingen en
en toepassingen
vertaJdtilligen
toepassingen hiervan
hiervan
warden een voor
verklaard. Dit maakt
worden
voor een verklaard.
maakt
een echte
het boek
boek tot
tot eeu
echte mijn
mijn van
van eruditie.
eruditie.
Eerst handelt de schrijver
schrijver over de rol
rol van
van
de apostolische
in het
de
apostolische hiërarchie
hiërarchIe in
het algealgemeen. Daarna
meen.
Daarna. worden
worden afzonderlijk
afzonderlijk haar
haar
twee groote
_groote machten
machten beschouwd.
beschouwd. VoorVooreerst de
welk is
is de
eerst
de wijdingsmacht:
wttding\Slm8.cht: welk
de zin
zin
van den
cultus, welk
van
den christelijken
cnristelijken cultus,
welk is
is
daarin het
daarin
het aandeel
aandeel van
van geloovigen
geloovJgen en
en
hiërarchie?
Volgt een lange
hiërarchie? Volgt
lange uiteenzetting
ulteenlletting
van
500 -blz.
blz. over
van ongeveer
ongeveer 1iOO
over de
de rechtsrechtsmacht of
of jurisdictie
jurisdictie in
:In de
de Kerk.
Kerk. AchterAClhtereenvolgens
: de
eenvolgensworden
waroenhier
hierbesproken
besproken:
deooroorsprong
sprong der
der epotestas
epotestasjurisdicti.onis»
jurisd.1ctianf.s» ;; de
de
buitengewone
macht der
buitengewone macht
der apostelen
apostelen als
als
stichters
stichters der
der Kerk;
Kerk; de
de blijvende
blijvende rechtsrechtsmacht der
der Kerk
Kerk zooals
zooals ze
ze nog
nogaltijd
altijd wordt
womt
uitgeoefend,
uitgeoefend, met
met haar
haar zoo
zoo talrijke
1::ä.lrijke aspecaspecten
ten:: verklarende
verklarende en canonieke
canonieke macht, de
de
verschillende
graden van
verschIJlende graden
van den
den bijstand
bijstand
van den
den H.
H. Geest,
Geest, de
de macht
macht van
vanpausen
pausen
en bisschoppen,
bisschoppen, enz.
enz.
Nochtans,
Nochtans, de
de wetenschappelijke
wetenschappelijke theotheorieën
bekommeren de
rieën .bekommeren
de menschen
mensëlien niet
niet zoozoozeer
zeer als
als de
devele
veleproblemen
problemen die
diedaaruit
daaruit
voortvloeien.
voortv-loeien. Hoe
Hoe dikwijls
dikwijls b.v.
b.v. werden
werden
andorsdenkenden
of zelfs
andorsdenJrenden of
zelfs overtuigde
overtuigde kakatholieken niet
niet geërgerd,
geël"~el"d, of
ofalthans
althanapijnlijk
pijnlijk
verrast, door
door menig
menlg ingrijpen
ingrijpen der
d-er kerkeKerkelijke
deze aan
lijke overheid,
ovel"heid, waardoor
waardoor deze
aan haar
haar
geestelijke
leek te kort
geestelijke zending
zeIlding·leek.
kort te
te schieschieten
ten of
of althans
althansde
degrenzen
gI"enzen van
vanhaar
haarmacht
macht
te
te overschrijden?
overschr:öden? Daarom
Daarom ook
ook krijgt
krijgt het
het
lange
lange hoofdstuk
hoofdstuk over
overdedeverhoudingen
verhoudingen
tusschen
tusschen de
de canonieke
canonieke macht
macht der
der Kerk
Kerk
en
.,n de
de politiek
politiek zijn
zijn actueel
actueel belang.
belang.VoorV'Ooral
g uitgeweid
over het opal wordt
wordt er
er lang
lang
Ui~we.id .overhèt
optreden
treden der
der Kerk
Kerk in
indedemiddeleeuwsche
middeleeuwsene
christenheid
welk was
was het statuut
christenheid: : weIk
statuut van
van
ongeloovigen
en Joden
()Dlgel~en en
.roden. in
in de
devroegere
vroegere
steden?
steden? hoe
hoe ver
vel' sterkte
sterkte de
de macht
machtder
derbisbisschoppen?
;schoppen? met
met welk
welk recht
recht paste
pastede
deInquiInquisitie
sitie"folteringen
folteringen en
endoodstraf
doodstraf toe?
toe? welk
wellk
was
was de
detheologische
theólog.ische beteekenis
beteekenis van
van de
de
kruistochten?
hoe kon
kruistochten? 'hoe
loon de
de oorlog,
oorlog, tegen
tegen

de
ongeloovigen een
heilLge oorlog
oorlog gegede ongeloovigen
een heilige
noemd
het mogelijk
mogelijk de
de
noemdwol"den?
warden?hoe
hoe is
is het
veroordeeling
-brenveroordeeling van
van Galilei
Galilei overeen
overeen te brengen
de onfeilbaarheid
onf-en~rheid der
der Kerk?
Kerk? Op
Op
gen met de
al
nog veel
-veel andere
andere vragen
vragen wordt
wordt
al deze
deze en nog
een
helder, afdoend
en rustig
rustig antwoord
antwoord
een helder,
afdoend en
gegeven,
zonder partijdigheid
;pal"tijdigheid voor de kerkergegeven, zonder
kelij,Jte
-zonder de
de
kelijke hiërarchIe,
hiërarchie,doch
doch ook
ook zonder
ongedurigheid
ongedurigheidvan
vansommigen,
sommigen,die
diein
in de
zwYheden
Kerk hun
hun bevrediging
bevredigmg
zwakheden der
der Kerk
schijnen
moet, wordt
WO"i't
schijnen te
te zoeken.
zoeken. Waar het moet,
eerlijk
en bisschoppen
bisschoppen
eerlijk bekend
bekend dat
dat pausen en
gefaald
hebben;; diooh
tevens worden
women hun
ihun
gefaald hebben
doch tevens
recht
hun plicht
plicht verdedigd,
vendedlgd, om
om ook
ook
recht en
en hun
in
tijdelijke zaken
eeuwi,ge principes
principes
in tijdelijke
zaken de eeuwige
der
Kerk
te
doen
eerbiedlgen.
Alle
moeider Kerk
doen eerbiedigen.
maeilijke
opgelost in
in
lij,kevra,gen
vragen worden
worden steeds
steeds opgelost
het
serene licht
licht van
van de
deeeuwigheidszeneeuwigheidszenhet serene
di~
<!Je ze
ze tetevervullen
vervullen heeft.
-heeft.
ding die
Dit
geldt b.v.
b.V. ook
ook nog
nog voor
voor de
de verklaverklaDit geldt
ring
de tijdelijke
tijdelijke macht
macht der
der pausen.
pausen.
ring van de
Dat
de vroegere
vroegere pauselijke
paUselijke staten
de
Dat de
staten of de
moderne
ontmoderne Vaticaanstadbewij-zen
Vaticaanstad bewijzen van
van ontaaroi~
aarding zouden
zouden zijn',
zijn,zal
zal na
na ~ezing
lezing van
van dit
boek
opkomen. Terecht
boek bij
bij niemand
niemand meer opkomen.
doet
schrijver opmerken
opmerken d'at
sinds
doet de schrijver
dat er sinds
het
verdrag van
van Lateranen
Lateranen geen
geen sprake
~e
het verdrag
meer is
is van
vanpolitieke
politiekeheerschappij
heel"SCha.PPIJ der
der
pausen:
Vatipausen : hun
hun tiJdelijke
tijdelijke macht
macht in
in de Vaticaanstad
_tegenwoordig zoo
zoo onttrokken
onttrokken
caanstad is tegenwoordig
aan
alle politieke
politieke drijverijen,
drijvttlifen, dat
als
aan alle
dat ze
ze als
't ware
is vergeestelijkt
vergeeSltelijkt en
en opopware heelemaaJ
heelemail is
genomen
levenswet van
van het
het bovenbovengenomen in
in de
de levenswet
natuurlijke.
de schrijver
schrtl!Ver
natuurlijke. Eindelijk
Eindelijk wijst
wijst de
nog
op de
de eenheid
eenheid van
van wijdingsmacht
wijdilllgsm&chf en
en
nog op
jurIsdictie in
hiërarchie, om
om dan
dan een
een
jurisdictie
in de hiërarchie,
hoof<lstlllk te
,te wijden
wijden aan
aan de
de aposaposlaatste hoofdstuk
toliciteit,
aangezien dit
dit kenmerk
kenmerk betrekbetrektoliciteit, aangezien
ki~ heeft
heeft op
op de
dewerkoorzaak
werkoorzaak der
der Kerk.
Kerk.
king
DIt kort
'kor,t overzicht
overzicht van den
den inhoud
inhoud kan
kan
Dit
een idee geven
geven van
vande
derijke
rijkeveelzijdigheid
veelzijdigbedd
het werk.
werk. Met
Met groote
groote klaarheid
~laarheid worworvan het
'begrippen bepaald en systesysteden de talrijke begrippen
matIsch geordend.
georden:a.· De
De zoo
zoo overvloedige
overvloedige
matisch
aspecten van
w-erldng der
der Kerk
Kerk in
in de
ae
aspecten
van de werking
woroen tot in
in het
ihet detail
detailbesproken,
besproken,
wereld worden
toch .geraakt
men nergens
nergens verward
verward in
in
en toch
geraakt men
massa bijzonderheden
bijzonderheden:: alles vindt
v.!ndt zijn
zij:::!.
de massa
plaats in
structuur van
a.lplaats
in de
de structuur
van het
het geheeJ;
gebel; alkrijgt zijn
zijn beteekenis
-beteekenis en
en verklaring.
verklaring.
les krijgt
Diot vergde van den 'schrijver een niet ge-Ditvergdanschjeitgringe kracht
synthese; van
van dit
dit standstandringe
kracht tot synthese;
,gezien, ijs
is het
Ihet werk
werk dan
dan ook
ooilc prachprachpunt gezien,
gesIa.s.gd. Het
Het doet
doet ons
ons de
de Kerk
KerK aanaantig geslaagd.
voelen als
a.ls een
een groot
,groot organisme,
organiSlllle, dat
d-at met
met
voelen
een
machtig
doch
l'\ustig
evenw.!cht
zijn
een machtig doch rustig evenwicht zijn
werking tof
.in de
deverst
verststrekkende
strek.kende gegewerking
tot in
bieden laat
laat aanvoelen.
aanvoelen'.
bieden
De belezenheid
belezenheid van
van den
den schrijver
schrijver is
is ververDe
bazingwekkend:: aan
uiteenzetting der
dgr
bazingwekkend
aan de uiteenzetting
theorfe wordt dikwijls
dilllwijls in
in talrijke
taJrijke en
en l:an.
l:a.nge
theorie
e
voetnQta's nog
nog toegevoegd
toegevoegd wat
wat gr
groote
voetnota's
oots
theologen, profane
profane schrijvers
schrijvers of
of andersailder.stheologen,
denkenden van vroegenen
vooegeren of
of recenteren
recenter.en
denkenden
datum (b.v.
(,b.v. Machiavelli,
Ma.cbiavelli, Rousseau,
Rousseau, K.
K.
datum
Barth,
l)IC)stojewski,
Solovjew)
daarover
Barth, Dostojewski, Solovjew) daarover
dachten. Telkens
Telkens geeft
geeftde
deschrijver
schrijverblijk
;bl~k
dachten.
van een
een zeer
zeer scherpen
scherpen geest
geestdie
diein
inde
demijn
mijn
van
van zoovele
zoovele juiste
juiste en
envalsehe
valschesystemen
systemen
van
den ader
ader der
der waarheid
waarheid weet
weet teteontdekontdekden
lwn, en
en hem
hem met
meteen
eensekuur
sekuurgebaar
gebaarglanglanken,
zend bloot
bloot te leggen.
leggen. Is
Is het
het dan
dan ook
ook niet
niet
zend
te betreuren,
-betreuren, dat
dat de
de schrijver
S'C'hrijver ons
ons geen
geen
te
bibliographie heeft geschonken?
geschoriJren? Het
Het zou
zou
bibliographie
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overzichtelijker wijze getoond
hebop veel overzichtleUjker
'~etoondheb
ben
'bouwsteenen hij
hiJ zijn monumonu.ben uit welke 'bouwsteenen
opgetrokken.
ment heeft opgetrokken.
vermijden euvel,
euvel, bij
Een moeilijk te v,ermijden
bij
en volledigheid,
zooveel
klaarheird en
volledigheid, was
was
zooveel klaarheid
dat
d,e
stijl
er
eentgszins
zwaar
door
dat de stijl er eenigszins zwaar door
Iezen. Er zijn
zijn soms'
soms te
werd, niet v,lot
vlot om lezen.
herhalingen, die de
de uiteenzetting
uiteenzetting wel
wel
veel herhalingen,
ophelderen
misschien ook
ook te
te zeer
zeer
ophelderen doch
doch misschien
rekken.
Wij zouden nog een kleine
!kl,eine critiek willen
maken op
'theorie zelf.
De leer
leer van
van
maken
op de
de theorie
zelf. De
ontwikkeling- van
de ontwikkelin~
:van het
hetdogma
dogma (hierin
(hierin
,volgt
hij letterlijk
1etterlük Marin-Sola)
Marin-Sola) is bij
bij hem
hem
volgt hij
wat
te conceptueel
geblewm: van
van de
de
conceptueel gebleven:
wat te
openbaring
zouden de Apostelen
Apostelen een
een rijopenbaring zouden
kere en meer expliciete
hebben
expliciete kennis,
kennis hebben
gElhad
de Kerk
Kerk in
in de
de latere
latere tijden
tijden.
gehad dan
dan de
(blz.
past hij
hij toe
toe op
op het
het priDit past
(biz. 144). Dit
maatschap van
Petrus (blz.
(blz. 486-487)
486-487):: van
van Petrus
den beginne
beginne af
af zou de
Kerk daar
daar een
een
de Kerk
den
duidelijk bewijstzijn
hebben. Dit
bewijstzijn van gehad hebben.
diende 'll1eer
Zeker, veel gegemeer ges,chaJkeevd.
geschakeerd. Zeker,
openbaarde waavheden
kende men
men toen.
toen
waarheden kende
maar impliciet, zoo
de Onbevleknog maar
zoo ,b.V.
b.v. de
te Ontvangenis
van Maria
Ontvangenis van
Maria (blz.
683);
(blz. 683);
doch die
implicierte kennis
,kennis gold
gold slechts
die impliciete
den notioneelen
inhoud der formules
notioneelen inhoud
waarin de
Apostelen de
degeopenbaarde
geopenbaarde
de Apostelen
waarheden uitdrukten
uitdrukten (biz.
(blz. 146).
146). Dit
waarheden
schijnt
ons moeilijk
moeilijk aanvaardbaar. Uit
schijnt ons
deze
formule 'b.v.
,b.v.:
«Maria is
vol van
van
deze formule
: «Maria
is vol
g,enade
de waardige moeder
van God»
God..
genade en de
moeder van
(blz.
683) kan
kan men
men het
het dogma
dogma van
van de
de
(blz. 683)
Onbev1ekte
Ontvangenis niet
aflèiOnbevlekte Ontvangenis
niet strikt afleiden. Alleen de dynam,j.sche
de
dynarnische kracht
kracht ,van
van de
liefde en
de intense
intense beleving der geopenen de
baarde waa,rheden
waarheden onder de werking van
den H. Geest
Geest konden
,konden al
al de
derijkdommen
rijkdommen los
10s
maken
te voorsChijn
brengen, die
maken en
en te
voorschijn brengen,
Christus
als een
verborgen schat
scoot in
de
Christus als
een verborgen
in de
openbaring ,heeft
heeft gelegd.
Doch dit
dit is de geringe
geringe schaduwzijde
Doch
schaduwzijde van
een werk,
wevk, dat door
door 'zooveel
hoedamgheden
zooveel hoedanigheden
uitmunt. AI
wie over
,ov,er het
het mysterie der
Al wie
H. Kerk een
een grondig-wetenschappelijke
grondig-we'tenschappelijke en
en
rijk-ged'ocumenteerde
verlangt,
rijk-gedocumenteerde studIe
studie verlangt,
Worot hier
dan voldaan.
voIdaan.
hier meer dan
wordt
I.
de la
la Potterie
I. de

Fr. BRUNO
BRUNO DE
DEJESUS-MARIE,
J'ESUS-MARIE, Carmé
P. Fr.
Déchaux, La Belle Acarie, Bienheureuse
Bienheureusc
Marie
de I'Incarnation.
Desclée De
Marie de
l'Incarnation. Brouwer, LV - 761,
761, blz.
Het is niet
zonder eenige verlegenheid
Het
niet zonder
verlegenheid
dat
men dit
dit Iboek
Van den
den
dat men
boek vecenseert.
recenseert. Van
eenen kant
kant heeft
heeft het
het hoedanighede'n
hoedanigheden . die
niet gewoon
gewoon zijn in
de hagiographische
in de
literatuur;
en daarom
literatuur
;en
daarom ook
ook zou men
het
men het
enkel met
met lof
lof willen
willenbespreken.
bespreken. Maar
Maar
van den anderen kant wordt het gedeel-vanderktwohe
telijk ontsierd
opontsierd door
door gebreken
gebreken die
die te opvallend zijn
vallend
zijn om
om stilzwijgend
stilzwijgend te
te worden
voorbijgegaan.
voorbij<gegaan.
De ««schoone
schrijver
schoone Acarie
Acarie» »- - de schrijver
kon
haarnie~
anders noemen,
noemen, zegt
zegt hij,
hij,
kon haar
niet anders
dan haar
haar tijagenooten
tijdgenooten is Madame
Madame
Acarie,
Acacie, in den
den Karmel Marie
de l'IncarMarie de
nation. Geboren in 1566, leefde
leefde ze tweetweeen-vijftig jaar ,lang.
en-vijfU2"
moeder
lang. Gehuwd
Gehuwd en moeder
van taTrijke
talrijke kinderen,
leidde ze
ze niet
kinderen, leidde
alleen een
alleen
een heilig
Ieven, met
de hoogste
hoogste
heilig leven,
met de
mystieke gaven
gavenbegenadi~d;
ze
begenadigd; maar
maar ze
arbeidde
aan de stichtmg
Frankarbeidde ook
ook aan
stichting in Frankrijk van
den, .hervormden
Karrnel van
de
van den
.hervormden Karmel
van de
heilige Theresia.
TIieresia. In
de orde
orde bracht
bracht ze,
In de
na
na den
den dood
dood van
van haar
haar man,
man, de
de vier
vier
laatste jaren door
van haar
haar leven. Ze
door van
werd
verklaard door
door Pius
Plus VI,
VI,
werd ,gelukzalig
gelukzalig verklaard
in 1791. Een aanzienlijkoe
aanzienlijke reeks biographieën van Madame
phle,ën
Madame Acarie is •reeds
reeds verver-

schenen.
De zoo
zoobekoorlijke
bekoorlijke schets van
schenen. De
H. Bremond in
het tweede
tweede deel
deel van
van zijn
zijn
in het
Histoire
Hi8toire du sentiment
8entiment rez.igieux
France
religieux en France
blijven niet
onvermeld.- - Het besproken
blijven
niet onvermeld.
besproken
boek
wedijvert er
er mee in
het streven
streven
boek wedijvert
in het
naar
.objectief, geschakeerd
geschake'ero en
en diep
diep psynaar objectief,
chologisch aanvoelen.
Bruno de
de
aanvoelen. Maar
Maar P.
P. Bruno
Jésus-,Marie,
reeds een
een werkje,
werkje, geJésus-Marie, die
die reeds
titeld Madame Acarie,
Acarie, épouse
épouse et mystimystihad opgesteld,
levert ons
ons nu
que, had
o~gest'eld, levert
nu een
een
echt monumentaal boek.
boek. Geen
van
Geen enkele van
de vorige
de'
vorige biographieën kan
me't deze
kan met
vergeleken worden
vergeleken
worden wat
de volledigheid
wat de
van de
van
de informatie
betreft.
informatie betreft.
Daar
het leven
leven van
van Madame
Madame Acarie
Daar het
vooral het leven was
van een
een echt,gewas van
echtgenoote en
een moeder,
moeder, heeft
heeft de
deschrijver
schrijver
en een
het
willen voorstellen
voorstellen als
als een
een karaktehet willen
ristiek voorbeeld
voorbeeld van
in en
door den
van een
een in
en door
huwelijken staat geheiIig-d
huw.e'lijkenstarut
bestaan. Daargeheiligd bestaan.
om ook
richt
hij
zich
met
vooral
tot den
den
ook richt hij zich niet vooral tot
clerus
tot de
de leden
leden van
van de
de kloosterclerus of
of tot
gemeenschappen,
voornamelijk tot
gemeenschappen, maar
maar voornamelijk
de leeken
leeken;; en
niet alleen
alleen tot
tot de
de speciaen niet
listen in
listen
in historische of psychologische
psychologische,
vraagstukken, maar
maar tot
tot het
vraagstukken,
het groote
ontgroote ontpubliek. Dit
Dit wordt
wikkelde publiek.
wordt uitdrukkelijk gezegd,
en de
lijk
gezegd, en
de titel van
van het
het boek,
boek, de
de
keuze van
de illustraties,
illustratieis, menLg
van de
menig detail
in de
in
de compositie laten
het duidelijk belaten het
grijpen.
In vele
In
vele gewone werken
de hedenwerken van
van de
daags,che
hagiographie, blijft
blijft de
psychodaagsche ihagiographie,
de psychologische interpretatie
beperkt
bij
bondi,ge
interpretatie beperkt bij bondige
aanduidingen, ,ingegeven
düor enkele
enkele
ingegeven door
theologische principes
theülogische
door het
het geprincipes en
en door
zond verstand.
Het peil van
dit boek
boek
verstand. Het
van dit
staat veel hooger. De
schrijver maakte
maakte,
De schrijver
gebruik van
goelbruik
van zijn ruime
kennis
der
ruime kennis der
mystieke theologie en psychologie
psychologie;; van
standpunt uit
medisch standpunt
uit onderzoekt hij
de
hij de
buitengewone verschijnselen van psychipsyc,hischen en somatischen aard
zich in
in
aard die
die zich
het mystieke
het
mystieke leven
leven van
van Madame
M'adame Acarie
voordoen. Deze kiesche
vragen worden
worden
kiesche vragen
met volstrekte
volstrekte wetenschappelijke
wetenschappelijke eerlijk_
eerlijkheid behandeld.
Op historisch gebi'ed
is
behandeld. Op
gebied is
dezelfde bezorgdheid
bezorgdheid om
totale loyauteit
om totale
opvallend
opvallend.' De bronnen
'bronnen komen volledig tot
recht zonder eenige
hun rechtzond.e'r
eent~eorigedrongen
opgedrongen
stichtelijkheid. Dit
stichtelijkheid.
valt in
In het
hetbijzonder
bijzonder
Dit valt
op, waar
op,
waar Madame
Madame Acarie, in een
een netelige
netelige
en ingewikkelde
en
ingewikkelde zaak, in conflict
conflict komt
met de Gelukzalige
met
Gelukzalige Anna
Anna a
a Sancto Bartolomeo. Wie
Wie droomt
tolomeo.
droomt van
van een idyllische
heiligheid 'zonder
heilig,heid
m verzonder schokken
schokken zal
zal in
legenheid geraken.
geraken. Maar
Maar het gebeurt weleens dat,
met Gods
Gods toelating,
toelating, ««de
dat, met
de heiligen hier
Ilgen
hier op
op aarde
aarde niet
niet overeen kunnen
komen en
elkander heiligen»
(blz. 381).
381).
en elkander
heiligen » (blz.
De zedelijke
zedelijke gestalte van Madame
Madame Acarie
is heerlijk
,heerlijk genoeg om
de
proef
van
een
om de proef van een
zoo oprechte
oprechte biographie
biographie te doorstaan
doorstaan...
Haargee,stelijk
leven en
en haar
,haar bedrijvigHaar geestelijk leven
heid omheen
stichting van
van den
den Karomheen de
de stichting
mel in Frankrij.k
Frankrijk staan
meI
nauw verband
staan in nauw
verband,
met den
den persoon
persoon van
van Kardinaal
Kardinaal de
de Bémet
rune. Wij
rulle.
Wij moeten !het
bekennen : wat men
men
het bekennen
over
hem in
dit boek
boek leest
leest maakt
maakt hem
hem
over hem
in dit
niet 'grooter.
grooter. Weliswaar wordt hij geleid door verheven reUgieuze
religieuze bedoelingen;
afgezien van zijn
maar, af~ezien
zijn nogal
nogal onhandige
opdringerigheid,
opdrin~en-~heid, verwonderen
verwonderen wij ons
over zijn
zijn intrigues,
mtrigues, zijn
zijn tiranniek
tiranniek gezag
gezag
over
en, wat het wonderbare betreft, zijn
zijn gretige lichtgeloovigheid.
Uge
llchtgeloovi~heid. Wordt
de ~edach
Wordt de
gedachtenis van den
den 'stichter
stichter van l'Oratolre
l'Oratoire hier
niet
even verongelijkt
verongelijkt?? Misschien. Wat
niet even
er
er ook
'ook van
van zij,
hieromtrent een
zij, vooraleer hieromtrent
oordeel te
venen, zal het
het voorzichtig zijn
oordeel
te vellen,
de
de reacties
reacties af te wachten die
de biodie de
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graphie van Madame
Madame Acarie
Acarie bij
bij de
de voorv'O'Orgraphie
naamste
kenners van
van het
hetbeginnende
beginnende
naamste kenners
Orat'Oire zal uitlokken.
uitl'Okken.
Oratoire
De schrijver
schrijver had
had over
'Over de
deGelukzalige
Gelukzalige
De
Marie de
de l'Incarnation
l'Incarnati'On een
een eenigszins
eenigszins
Marie
definitief
ba ek kunnen
kunnen schrijven.
schrijven. Hoe
H'Oe
definitief boek
jammer dat
hij de
vrucht van
van zijn
zijn ontontjammer
dat hij
de vrucht
zaglijk werk
gaaf kon
kan houden
hauden ! !Zijn
Zijn
zaglijk
werk niet gaaf
titel en
titel
en de
dezeer
zeergezochte
~ez'Ochteafbeeldingen
afbeeldingen
van Madame
Madame Acane's
leg'gen te
te
van
Acarie's gelaat
gelaat leggen
veel· nadruk
nadruk op
'Op haar
haar pphysische
sch'ODnveel
: hysische schoonheid.
heid. Het
Het hagiographische
hagi'Ographische genre
genre vergt
vergt
een
ernstilil'er allure
allure;; en
en het
hetverlangen
verlangen
een ernstiger
.om
zich bij
biJ een
een ruimeren
ruimeren lezerskring
lezerskring aan
om zich
te passen
passen zou
zou niet
niet moeten
maeten leiden
leiden tot
t'Ot iets
iets
drut
een gebrek
,gebrek aan smaak
smaak gaat
gaatlijken.
lijken.
dat op een
De concrete
c'Oncrete ensceneering
enscene'ering van
van sommige
s'Ommi,ge
De
.epi's'oden maakt ,het verharul .ongetwijfeldepisodnmakthvrlogewijfd
levendiger,
passen in
in een
een
levendiger, maar
maar ZDU
zou beter passen
ger'Omanceero
een historisch
hist'Orisch
geromanceerd leven
leven dan
dan in een
werk.
anderen kant
het gegewerk. Van
Van den
den anderen
kant is
is het
bruik
van technische
,technische woorden
wo'Orden weleens
weleens
bruik van
overbDdig
stijl is
is niet
nietaltijd
altijd even
even
overbodigen
en de
de stijl
helder.
schrijver wil aantoonen
aant'O'Onen hoe
h'Oe de
de
helder. De schrijver
huwelijke
weg was
waswaarlangs
waarlangs
huwelijke staat
staat de
de weg
Madame
Acarie tot
Madame Acarie
tDt de
de heiligheid,
heiligheid opsteeg.
opsteeg.
Hier'Omtrent wee,t
dan ook
ook juiste
juiste en
en
Hieromtrent
weet hij
hij dan
heilzame
,zeggen. Maar
Maar hij
hij
heilzame dingen
dingen te
te zeggen.
dringt
'Onbescheiden aan
het ontsluie'Ontsluiedringt onbescheiden
aan in het
ren
van de
de echtelijke
echtelijke intimiteit
intimiteit van
v'an de
de
ren van
Gelukzalige;
hij zegt
zegt omtrent
'Omtrent
Gelukzalige ; en
en hetgeen
hetgeen hij
aandoeningen van
aand'Oeningen
van lagere
,lall"ereorde
ordewaarmede
waarm'ede
de mystieke
mystieke aandoeningen
aandoenmgen van
de jonge
j'Onge
de
van de
bruid gepaard
gepaardzauden
gegaan zijn,
zijn, is
is een
een
bruid
zouden gegaan
hyp'Othese
de
hypothese zander
zonder,e'Chten
echten grand
grond in
in de
teksten.
b'Oek is
is overladen
'Overladen met
met ciciteksten. Het
Het boek
en het
het verwijzingssysteem,
verwijzingssysteem, door
daar den
den
taten, en
schrijv,e,r~ek'Ozen,
e'e,rder ingewikkeld.
ingewikkeld.
schrijver
.gekozen, is eerder
We begrijpen
begrijpen dat
getuigen en
envroegere
v,roegere
We
dat getuigen
levensbeschrijvers
overvl'Oedig aangehaald
levensbeschrijvers overvloedig
warden; ; maar
het wel
welonontbeerlijk
on'Ontbeerlijk
worden
maar was
was het
den tekst
tekst met
met veelvuldige
veelvuldige citaten
citaten uit
uit
den
m'Oderne
letmoderne phil'Osophen,
philosophen, theol'Ogen
theologen en
en letterkundigen
bezwaren?
De gedachten
gedachten
terkundigen te
te bezwaren
? De
van den
den schrijver
schrijver zijn
zijn echt
echtoorspronkelijk;
'O'Orspr.onkelijk;
zijn
tekst kon
kan hem
hem meer
meer eigen
eigen zijn.
zijn.
zijn tekst
Al hebben
hebben we
we de
de'aandacht
aandachtopop
'gebreAl
• gebreken moeten
maeten vestigen,
vestigen, toch
t'Ochblijft
het boek
b'Oek
blijft het
P. Bruno
Bruno de
de Jésu
Jésus-Marie
interessant,
van P.
: s-Marie interessant,
zeer leerzaam
leer,zaam en
en werkelijk
werkeIijk stichtend.
stichtend.
zeer
Heel dikwijls
dikwijls komt
komt er
rel' Madame
M8Jdame Acarie
Acarie
Heel
zelf aan
persoonlijkheid
aan het
hetwoord.
w'DDrd.DeDe
persDDnlijkheid
van
-deze Gelukzalige,
Gelukzalige, zoo
z'O'O rijk
rijk bedeeld
bedeeld
van deze
natuurlijke en
en bovennatuurlijke
bDvennatuurlijke gagamet natuurlijke
ven, .is
buitengewoDn aantrekkelijk.
aantrekkelijk.
is buitengewoon
Ed. Dhanis
Dhanis
Ed.
P. Dr.
Dr. ZENO
ZENO O.F.M.
O.F.M. Cap.
Cap.,, Newman's
Newman's leer
leer
over het
het menschelijk
menschelijk denken.
denken. Inleiding
Inleiding
over
op Newman's
Newman's Grammar
Grammar of
'Of Assent
Assent en
en zijn
zijn
de illatieve
illatieve
psychDlDgische ''Ontdekking
psychologische
'ontdekking :: de
-. Dekker
& van.
van de
de 'Vegt,
Vegt, Utrecht,
Utrecht,
zin. —•
Dekker &
1943,
4.90.
1943, VII
VII --306
306 blz.,
blz., fl. 4.90.
Newman is vooral
vODral een
een religieus
religieusdenker.
denker.
Newman
In verband
verband echter
echter met
met het
het probleem
pr'Obleem van
van
het
tDetreden tDt
het geloof,
ge'l'O'Of, heeft
heeft hij
hij
het toetreden
tot het
jarenlang g,ecZ'Ocht
naar de
de oplossing
Dpl'Ossing van
van
jarenlang
gezocht naar
een epistemologische
een
epistemolo~sche vraag
vraag: : op
op welke
welke
wijze komen
komen wij,
met ons
ons spontaan
spantaan dendenwijze
wij, met
ken,
tDt overtuigingen
'Overtuigingen die
die we
wedikwijls
dikwijls
ken, tot
door
redeneeringen niet
niet zouden
zauden
'door expliciete
expliciete redeneeringen
kunnen verantwoorden?
verantwoDrden? Deze vraag heeft
,heeft
kunnen
hij
ex professo
prDfessobehandeld
inzijn.
zijn Essay of
of
hij ex
'behandeld in
aa Grammar
Grammar of
ofAssent,
Assent, en
zijn oplossing
'Oplossing
en zijn
ervan
he·eft hij
hij samengevat
samengevat in
de bebeervan heeft
in de
schrijving
hij genoemd
gen'Oemd heeft
heeft de
de
schrijving van
van wat hij
«illative
sense». Het
boek van
van Dr.
Dr. Zeno,
Zeno,
«illative sense».
Het boek
dat
gewijd is
aan de
de leer
leer van
van Newman
Newman
dat gewijd
is aan
·over
het menschelijk
menschelijk denken,
denken, is dan
dan ook
o'Ok
over het
eerst en
en vooral
vooral een
een studie
studie geworden
geworden over
'Over
den «illatieven
«il1atieV1en zin».
zin».
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Deze wordt
w'Ordt eerst
eerst bepaald
,bepaald als een
een kenkenDeze
vermogen dat het expliciete
expliciete logische
l'Ogischeredevermogen
redeneeren
neeren moet
moet aanvullen.
aanvullen. Vooral
Vo'Oral bij
bij het
he't
kennen van de
de concrete
c'Oncrete zaken
zaken schiet
schiet imimkennen
mers dit
dit redeneeren
redenee,ren te kort,
kort, zoodat
zo adat de
de
mers
illatieve zin
zin dan
dan het
hetvoornaamste
v'O'Ornaams,te werk
werk
illatieve
moet verrichten.
verrichten. Hij
Hij functioneert
functi'Oneert snel
snel en
en
op
onnaspeurlijke wijze,
wijze, en de
de eenheid
eenheid
op een onnaspeurlijke
van
zijn akten
akten springt
springt sterk
sterk in het
het oog.
o'Og.
van zijn
Hij is veelvuldig
,"oolvuLdig en staat
staat onder
onder den
den ininHij
vloed
vl'Oed van
van ieders
ieders persoonlijkheid.
pe'rs'O'Onlijkheid. Bij
Bij het
het
c'Oncludeeren
bevat hij
hij
concludeeren'Omtrent
omtrentfeiten
feiten bevat
in
zichzelf het
hetuiteindelijke
uiteindelijke waarheidswaal'heidsin zichzelf
criterium..
criterium
l;l"r'Oote vraag
vraag nu
nu omtrent
omtrent den
den illatieillatieDe groote
ven zin van
venZlll
van Newman
Newman isisvolgende
v'Olgende:: heeft
heeft
men hier
hier te
te doen
doen met
meteen
eenirrationeel
i'rrationeel
men
of gevoel
gevoel dat
datde
deredeneering
redeneering zou
ZDU
instinct of
vervangen a!
aanvullen; ; 'Of
liever met
met
vervangen
of aanvullen
of liever
een
impliciete, redeneering
redeneering die
die rijker
rijker en
en
een impliciete
veelvuldiger
zijn dan
dan de
de expliciete?
e,xplidete?
veelvuldiger kan
kan zijn
In
het eerste
eerste geval
geval meent
meent Dr.
Dr. Zeno,
Zena, zou
zou
In het
Newman's leer
leer sterk
sterk irrationalistisch
irrati'Onalistisch zijn
zijn
Newman's
e bezwaren;
g
en.
niet bestand
bestand tegen
tegen ernsti
ernstige
bezwaren;
en niet
in het tweede geval echter komt ze v'Ol-inhetwdgvalcrkomtzed'Oende overeen met
met de
de traditioneele
traditioneele philophH'Odoende
s'Ophie.
is juist,
juist, ofschoon
ofsch'O'On men
men wel
wel
sophie. Dit
Dit is
'Opmerken mag
dat de
de Heilige
Heilige Thomas,
Thomas,
opmerken
mag dat
naast een
een impliciet
impliciet redeneeren,
redeneeren, ook
o'Ok een
een
naast
c'OnnaturaJiJt.atem» aanvaardt,
aanvaardt,
«cognito per connaturalitatem»
die tot
t'Ot geen
geen redeneeren
redeneeren herleidbaar
,herleidbaar is.
is.
die
Grameen grondig
grondig onderzoek
'Onderzoek van de
de GramNa een
mar of
of Assent
Assent,; komt
komt Dr.
Dr. Zeno
Zeno 'tot
tot de
de conconmar
clusie
lllatieve zin
,zin welsamenvalt
wel ,s'amenval,t
clusie dat
dat de illatieve
met het
het impliciete
impliciete redeneeren.
redeneeren. Hij
Hij blijft
blijft
met
nochtans een
n'Ochtans
een groote
groote psychologische
psychologische onton.tde.kking van Newman,«omdat
Newman,«'Omd.at niemand
niemand
dekking
vo'Or
hem zoo
ZOD heIder
helder en
en breedvoerig,
breedvoerig, zoo
z'O'O
voor hem
concreet. ,en
en tastbaar
tastbaar dit vermogen
vermagen heeft
hee,ft
concreet
beschreven
zijn wezen,
wezen, draagwijdte
draagwijdte en
en
beschreven in zijn
waarde».
Ed. Dhanis
waarde». Ed. Dhanis
H. DENIIILE
DENLFlLE O.P.,
O.P., De
De weg
weg van
van verlichverlich.
H.
ting.
Eerste deel.
deel. Uit
Uit het
het Duitsch
"Duitseh ververting. Eerste
taald door
door D. De
De Pauw
Pauw O.P.
O.P. —
- GeloofsGelo'Ofstaald
verdediging,
Antwerpen. 206
206 blz.,
blz., Gen.
Gen.
verdediging, Antwerpen.
Fr. 40.
40.
Fr. 34, geb. Fr.
Deze vertaling
vertaling van
van «Das
«Das geistliche
gelstliche LeLeDeze
bem>
is een
een echt
ecntEnchiridion
Enchiridi'On voor
voor den
den
ben» is
gelo'Ovigedi!e
het oprecht
'Oprecht meent,
meent, en
en zijn
zijn
geloovige
die het
leven
tegenover God
G'Od en
en zichzelf
zichzelf ernstig
ernstig
leven tegenover
wil opvatten
opvatten;; het
het biedt
biedt een
een rijkdom
rijkdam aan
aan
van geestelijke
geestelijke raadgevingen,
,raadgevingen, afgeleid
afgeleid uit
uit
een
duidelijke
leer
en
steunend
op
de
een duidelijke leer en steunend opde
eeuwen'Oude
menschenkennis en
en ervaring
ervarin~
eeuwenoude menschenkennis
der
kerkelijke traditie
traditie;; zoo
·zoo krijgen
.krijgen wij
wij
der kerkelijke
eenascetisoh
handboekje waarnaar
waarnaar men
men
een .ascetisch handboekje
teru~grijpen zonder
zander het bij
bij een enkele
enkele
kan teruggrijpen
lezing
lezing uit
mt te
teputten.
putten. Geen
Geenuitgerafelde
uitgerafelde
betoogen of
of lange
langebe.sch'Ouwingen;
geen
betoogen
beschouwingen ; geen
zoeken naar
naar.sensationeel.e
sensati'Oneele' voorstelling,
v'Oorstelling,
zoeken
waarin de
de moderne
moderne geestelijke
geestelijke literatuur
literatuur
waarin
zich wel
eens aan
aan de
de reklame-methodes
reklame-methodes
zich
wel eens
heeft aangepast, zoodat ,zij, ev·enals deze,heftangps,zodijeval,
de blijvende
blijvende waarde
waarde voor
vaar het
hetonmiddellijk
onmiddellijk
succes verwaarloost.
succes
verwaarlo'Ost. Zoo
ZO'O dit boekje
'b'Oekje momodern
en blijft,
blijft, dan
dan is
is het
het wel
weldoor
d'Û'Orzijn
zijn
dern is en
kernachtigheid:
en
kernachtigheid :ieder
ieder woord
woord draagt,
draagt, en
elke
brengt ons
ons een
·een stap
s'tap verder.
verder. De
De
elke zin
zin brengt
nuchtere,
bijna strakke
strakke wijze
wijze waarop
waarop in
in
nuchtere, bijna
k'Orte hoofdstukken
h'Oofdstukken de
de grondslagen
,grondslagen van
van
korte
het
ascetische leven
leven worden
worden uiteengezet,
uiteengezet,
het ascetische
laat
toep.assingen en
gev'Oelens aan
aan de
de
laat toepassingen
en gevoelens
activiteit
van den
den lezer
leze,r over.
over. Hoewel
Hoewel
activiteit van
enkele
,ho'Ofdstukken uitsluitend
uitsluitend voor
vo'Or
enkele 'hoofdstukken
kloosterlingen ·zijn
het ook
ook
kloosterlingen
zijn bestemd,
bestemd,is
is het
leeken,
naar een
een rijker
rijker en
en vaster
;vaster
leeken, die
die naar
Christendom streven,
te
Christendom
streven,ten
ten zeerste
zeerste aan
aan te
bevelen.
A. Deblaere
bevelen.
A. Deblaere
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Dr. Georg
Dr.
Georg HAHN,
HAHN, Werkbuch
Werkbuch der
der KirchenKirchengeschichte
Deel:: Die
Die
geschichte(3(3 Deelen).
Deelen). Ie
Ie Deel
Hirche der Martyrer
Kirche
Märiy:rer und
und Katakomben.
Katakomben.
0 druk
(2e
druk XI
(2
XI + 474
474 blz.
blz. + 47
47 werkbeelwerkbeelals los
den met commentaar
commentaar ws
los bijvoegsel).
bijvoegsel).
IIe Deel
Ilo
Deel:: Die
Dieabendlandische
abendländlsche Hirche
Klrche
im Mittelalter.
im
Mittelalter. Ihr
Ihr áusserer
iusserer Aufbau.
Aufbau.
-(XIV + 415
415 'blz.
iblz. + f11
67 werkbeelden
(XIV
werkbeelden met
met
commentaarals
als los
los bijvoegsel).
commentaar
blj-voegsel). —
- HerHerder, Freiburg
der,
Freiburg i. Br.,
:Sr., 1941
1941 en
en1942,
11M2, ing.
ing.
RM.
8,60 en
7,80, geb.
geb. RM.
RM. 10,60
10,60 en
RM. 8,60
en 7,80,
9,60.
Bij het lezen
Bij
lezen van
van deze
dezekerkgeschiedenis
kerk~eschledenis
treft af en
treft
en toe
toe een
een nieuw
nieuw inzicht,
Inzicht, een
een
origineele ma.nier
manier van
van voorstellen;
orlgineele
voorstetlen; maar
maar
liever dan
liever
dan hierbij
hierbij te
te verwijlen,
verwijlen, verkiezen
verkiezen
wij onmiddellijk
te gaan
gaan op
wij
onmiddellijk ininte
op de
de memethode van dit
thode
dit werk.
werk.
De moderne
De
moderne mensch,
mep.sch, in
in tegenstelling
tegenstelling
met den
den Renaissance-mensch,
Renalssance-mensch, wordt
wordt er
er
zich meer
zich
meer en
en meer
meer van
van bewust,
bewust, dat
dat hij
hij
gegroeid is
is uit het
gegroeid
het verleden,
verleden, dat
dat hij
hij zichzichzelf beter
hij de
zelf
beter begrijpt
begrijpt naarmate
naarmate hij
de gegeschiedenis van
van 'zijn
'zijnvolk
volk en
en van de
schiedenis
de kerk
kerk
kent, en
kent,
en dat
dat hij
hij zich
zich ten
tenvolle
volleontplooien
ontplooien
zal indien
indien hij
'hij tegen
tegen de
de traditie
traditie aanleunt.
aanleunt.
In het
In
hetgeschiedenisonderricht
geschiedenisonderrlcht echter
echter
wordt menige
wordt
menigle ijverige
ijverige geschiedenisleegeschiedenisleeraar er
raar
er pijnlijk
pijnlijk door
door aangedaan,
aan,gedaan, hoe
hoe de
de
meeste leerlingen
van dezen
meeste
leerlingen van
dezen cursus
curaus een
een
zuiver geheugenvak
geheugenvak maken,
maken, en
en er
erwerkeweI'lkelijk geen
lijk
geen interesse
interesse voor
voor toonen.
toonen. AnderAnderzijds Is
is de
zijds
de moderne
moderne jeugd
jeugd er
er niet
niet meer
meer
voor
vinden op
op school
school slaafs
slaafs de
de voorvoorvoor te vinden
gedragen stof
stof op
gedragen
op te
te nemen,
nemen, maar
maar zij
zij wil
wil
mee handelen,
mee
,handelen, zich
zich een
een zelfstandig
zelfstandig ooroordeel vormen,
zelf als
als het
deel
vormen, zelf
het ware
ware de
de kenkennis veroveren.
vel'\overen. Om dien
dien nood
nood aan
aan dieper
dieper
geschiedkundiginzicht
inzichten
en beleven,
en
geschiedkun'dlg
!beleven, ,en
dien d'rang
drang 'bij
bij de
dien
de jeugd
jeugd naar
naar een
een perpersoonlijk verworven
verworven kennis
kennis tegemoet
soonlijk
tegemoet te
te
komen, Iheeft
heeft de auteur
komen,
auteur dit
dit werkboek
werkboek van
van
de kerkgeschiedenis
kerkgeschiedenis opgesteld.
opç-esteld.
Een
is, dat
Een eerste
eeI'lSte eigenaardigheid
eigenaardigheid is,
dat de
de
schrijver niet
niet de chronologische
schrijver
chl'\onologische orde
oIlde van
van
de feiten
d'6
feiten volgt,
volgt, maar
maardezelfde
dezelfdeperiode
periode
van verschillende
standpunten uit
verschHlende IStandpunten
uit bebelicht, in
in elkaar
elkaar aanvullende
aanvullende«cLangschnitLangschnitte ».
». Aldus,
Aldus, in
in het
,het Ie
Ie Deel,
Deel, na
na het
het leven
leven
van de
de primitieve
primitieve Kerk
Kel'\k (33-100)
(33-100) te
te hebhebben beschouwd,
,beschouwd, ,behan,delt
de Kerk
Kerk
ben
behandelt hij
hij de
der tweede
der
tweede en
en derde
derde eeuw,
eeuw, in
in haar
haar verv.erdediging tegen
tegen de
ded1ginlg'
de vijanden
vijanden van
van buiten
buiten
en tegen
tegen de
de innerlijke
innerlijke vijanden,
vijanden, in
in haar
haar
organisatie naar
organiaatie
naar buiten
buiten en
en haar
,haarstructuur
structuur
naar
naar binnen.
mnnen. De indeeling
indeeling van
van den
den eereersten der
sten
der twee
twee banden
banden over
overde
deMiddelMiiddeleeuwen,
is nog
eeuwen, is
nog sprekender
·sprekender:: II De
De Kerk
Kerk
breidt
zich uit
breidt zich
uit (bl.
(bI. 11--155)
155);; II De
De Kerk
Kerk
organiseert
,(,bI. 156
156 - 299);
De
organiseert zich
zich ,(bl.
299) ; III
III De
lijdende
Kerk (bl.
IV De Kerk
lijdende Klerk
(bI. 300
300 - 338)
338); ; IV
Kerk
339
- 384)
in afweer
afweer en
entegenaanval
tegenaanval(bl.
(bI.
339
- 384)..
De innerlijke
innerlijke ontwikkeling
ontwi'kkeling der
derMiddelMiddeleeuwsche
Kerk zal
zal in
eeuwsche Kerk
in den
den tweeden
tweeden band
band
van het
het tweede
tweede deel
deel ter
tersprake
sprakekomen.
komen.
Het typische
ty.pische echter
echter van
vandeze
dezewerkboewerkboeligt nog
nogelders.
elders. Om
Omhet
hetpersoonlijk
persoonlijk
ken ligt
oordeel
uit te
oordeel uit
te lokken
lokken en
endaardoor
daaIldoor een
een
grondige
grondige vorming
vormin~ te
te geven,
geven, laat
laat de
de
auteur de
de gelijktijdige
gelljktlj'dige bronnen
bronnen zelf
zelf sprespreken
ken:: ongeveer
on~e.veer de
de helft
helft van
vanden
den tekst
tekst
bestaat uit
UIt aanhalingen
aanhalJingen uit
uit de
deschrijvers
schrijvers
die
die leefden
leefden ten
ten tijde
tijde der
der verhaalde
verhaalde gegebeurtenissen.
Toch heeft
heeft dit
beurtenissen. Toch
dit werk
werk niets
niets
van het
het mozalekachtige
mozalekach~ge der
der boeken
,boeken van
van
historische
lectuur. De.vaak
De vaak lange
bdstorische lectuur.
lange citacitaten worden
worden door
door den schrijver
schrijver passend
passend iningeleid,
geleid, handig
handig met
met elkaar
eikaarverbonden
verbonden en
en
ten slotte
slotte samengevat.
samengevat. Daardoor
Daardoor hebben
hebben

+

+

+

+

wij
'een aangenaam
aangenaam leesbare
leesbare tekst voor
voor
wij een
ons,
met het
het pikante
pikante van
van de
decontemcontemons, met
poraine
te hooren
hooren spreken.
spreken.
poraine schrijvers
schrijvers zelf
zelf te
De
aanhalingen zijn
zijn in
in Romeinsche
RomeiD'!ro'he letletDe aanhalingen
ter,
tekst van
van den
den auteur
auteur is in
in GoGoter, de
de tekst
tische
letter en
en een
een enkele
enkele aanhaling
aanhaling uit
uit
tische letter
een bedendaagschen
,hedend&lllgschen schrljJver
in, kleine
kleIne
schrijver is
is in
Gotische
Gotischeletter,
letter,zoodat
zoodatererzelfs
zelfstypogra.t ograpbisch
te dingen
dingen is.
is. Op
Op elk
elk
phisch niets
niets op
op af te
hoofdstuk
v.olgt er
er een
een« Ergdnzung
«ErgäDlZung»,
»,
hoofdstuk volgt
waarin
interessante gegevens
over de
de
waarin interessante
gegevens over
aangehaalde
hun geschiedgeschiedaangehaalde schrijiV6rs
schrijvers en
en hun
kunküg
worden veI'lStrekit.
sloUe
kundig werk worden
verstrekt. Ten slotte
geeft
de auteur
auteur ini,neen
een« Auswertung
c Auswertung »»
geeft de
eenige
steekwoorden voor
voor een
een mogelijke
mogellj'ke
eenige steekwoorden
voordracht,
vaI!- alle
aHe
voordracht, een
een iVruledlige
volledige opgave
opgave van
geciteerde teksten,
teksten, met
metbronnenverwijzing
bronneIllVerwijzlng
en
een reeks
reeks vragen
v'ragen die
dietot
totpersoonlijk
persoonli,jk
en een
nadenken
een
nadenken aanzetten.
aanzetten. Aan
Aan het
bet boek
boek is een
uitvoerige
lijst der
der kerkkerkuitvoerige tijdstafel.
tijdstafel, een
een lijst
vergadenngen
pausen, een
een lang
lang nanavergaderingen en
en pausen,
menen plaatsregister
plaatsreg>1stler en ook
ook een
een
men-, zaakzaak- en
uitge.breide
literatuuropgave toegevoegd.
toegevo~d.
uitgebreide literatuuropgave
Indten
,het beperkt
'beperkt aantal
aantalbladzijden
bladZIJden
Indien het
van
dit tijdschrift
tijdschrift het
het ons
ons niet
niet verhinverhinvan dit
derde,
graag een
een overoverderde, zouden
zouden wij
wij nog
nog graag
zicht
gegeven hebben
hebben van
een of
of ander
ander
zicht gegeven
van een
hoofdstuk.
boven gezegde
gezegde moge
moge volvolhoofdstuk. Het boven
staan
om aan
aan te
tetoonen,
toonen, hoe hier
hier echt
echt
staan om
een werkboek
niet een
een leerboek
leerboek is tot
tot
en niet
werkboek en
stand
gekomen. Voor
Voor geschiedenisgeschiedenis- en
~n
stand gekomen.
godsdienstleeraars,
de
godsdienstleeraars, voor
voor studenten aan de
hoogeschool voor allen die een studie- hogescl,vrandiestukring
ledden hebben,
hebben, is dit boek
boek. uiterst
uiterst
kring te leiden
onmisbaar :
nuttig,
om niet
niet te
te zeggen onmllfbaar:
nuttig, om
allen
ook die
die in
inkerkgeschiedenis
kerkgeschiedenis belang
belang
allen ook,
stellen, hebben
hÉl'bben hier
hier hun
hun gading
gading gevonden.
gevonden.
De Kerk
De
Kerk uit
uit de
Id>e vroegste
vroegste eeuwen
eeuwen en
e~ de
de
Kerk uit de
de tijden
tijden van haar hoogste
hoogste triomtnomfen
staat levend
levend voor
voor ons
ons en
enspreekt
spreekt
fen staat
tot
ons uit
uit de
de documenten
documenten van
van haar
ihaar gegetot ons
schiedenis;
wekt deelname,
deelname, medemedeschiedenis ; zij
zij wekt
beleven
en verbondenheid
verbondeniheid; ;zij
tot
beleven en
zij zet
zet aan tot
liefde en
en bewondering;
bewondering; zij
zij sterkt
sterkt en staalt
staalt
ons in
in den
den harden
'harden strijd
strijd van
deze en van
van
van deze
de
dagen.
Dlerickx
dekomen.de
komende
dagen. M. M.
Dierickx
Ons
Geestelijk Erf.
Studiän over de
de NederNederOns Geestelijk
Erf. Studiën
landsche vroomheid
vroomheid van
bekeering
van af de bekeering
tot circa
circa 1f750.
11750. Bezorgd
de RuusRuusBezorgd door
door de
bróec-Vereeniging.
broec-Vereeniging.Eerste
Eerste deel.
deel. —
Lannoo,
1943, 244
Fr. 100
100
Lannoo, Tielt,
Tielt, 1943,
244 blz.,
blz., Fr.
voor de
de twee
twee deelen.
deelen.
voor
1926 gesticht,
het tijdschrift
tijdschrift Ons
0'!!8
In 1926
gesticht, gaat het
Geestelijk
Erf met
met deze
deze aflevering
aflevering zijn
zIJn
Geestelijk Erf
.zeventienden
deze jaargang
jaargang
zeventienden 'jlaargang
jaargang in; deze
zal uit
uit twee
twee boeken
boeken bestaan,
bestaan, van
van ongeongezal
500 bladzijden
'bladzijden samen.
samen.
veer 500
inhoud is
Is heel
heel gevarieerd.
gevarieeI'ld. Dr.
Dr. Theo
De inhoud
Luykw schrijft over
'over «Gravin
«Gravin Johanna van
van
Luykx
Constantinopel en
de godsdienstige
,godsdienstige vrouvrouConstantinopel
en de
in Vlaanderen
Vlaaniieren gedurende
gedurende de
de
wenbeweging in
eel
eerste helft
helft der
der XIIIe
XIIIe eeuw»
eeuw»:: een
een hheel
eerste
«Het ontstaan
ontstaan
lezenswaardige studie naast «Het
der begijnhoven»,
begijnhoven», dat
J. M.
M. Philippen
PhIlippen
der
dat L.
L. J.
onlangs liet
llet verschijnen.
verschijnen. --- Prof.
P.rof. StephaBtep-haonlangs
?lUS Axters
Awters O.
O. P.
P. handelt over
over «Quaestio
cQuaestio
nes
disputata» en
cQuaestio de
quolibeu in
In
•disputata»
en «Quaestio
de quolibet»
-Wddelnederlandsche literatuur»
literatuur:.;; voor
voor
de Middelnederlandsche
eerst wordt
wordt de
de invloed
Invloed van
van de
deSchool
School
het eerst
en van
van de
deScholastiek
Scholastiek nagegaan
na.gegaan op
op de
de
en
DietsclieLetteren.
ontwikkeling van de Dietsche
Letteren. Dr. D.
D. A.
A. Stracke
Btracke S.
B. J.
J. geeft
en bebeDr.
geeft en
ede origineele
orlgineele ,tekst
der XV
XV Pater
Pater
spreekt «de
tekst der
op het
het Lijden
Lijden des
des Heeren
Heeren en
en diens
diens latere
latere
op
lotgevallen». Het
om vijftien
vijftien gegelotgevallen».
Het gaat
gaat om
beden ter
terveere
,eere van
van Jesus'
-Jesus' lijden,
lijden, door een
een
handschrift van
1339 bekend
-bekend en
en waarwaarhandschrift
van 1339
SChijnlijk van
ouderen hier
hier afgeafgeschijnlijk
van een
een ouderen
drukten tekst
tekst afhankelijk.
af,hankelijk. —
- Fl.
Fl. Prims
Prims
drukten
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levert
een «historiek
«historiek van
de gewone
gewone gegelevert een
van de
beden»; in 1942
1942 toch
Hunne HoogHo~
beden»;
toch legden
legden Hunne
waardigheden de
Bisschoppen van België,
België,
waardigheden
de Bisschoppen
aan de
de geestelijken
geestelijken en
en geloovigen
geloovigen van
van ons
ons
egeland, een
,een herzienen
herzienen tekst
van de
de .,geland,
tekst van
wone gebeden»
gebeden» op.
op. —
- A.
A. Ampe S.
B. J.
J. beschrijft
beoordeelt «een
«een XVIIØUwsch
XVII-eeuwsch
schrijft en beoordeelt
verzamelhandschrift
mystieken ininverzamelhandschriftmet
met mystieken
·houd»:
zeventiende eeuw,
eeuw, besluit
besluit
houd» : in
in de zeventiende
hij, waren
waren er
er nog
nog haarden
haarden van
van intens
intens
hij,
mystiek
verlangen, —
- en
en voor
voor de
de PelgrimPelgrimmystiek verlangen,
Pulle-studie, door Pater
Pater Reyepens
Reyepens eens
eens
aangevat
(0. G.
E., 1929)
1&29), , is
deze codex
codex
G. E.,
is deze
aangevat (0.
van groot belang.
vangrotbel.
da'n door
door den
den inhoud,
inhoud, konden
konden we
we
Beter dan
de waarde
waarde van
van dit
dit boek
boek wel
wel niet
niet aanaande
geven.
E. J.
geven. E. J.
Pater CUTHBERT
CU'I'HBERT VAN
VAN BRIGHTON
BRIGHTON
Pater
O.FJM. Cap.
Cap. Het leven
leven vaan
vaD Sint
Sint FranFranO.F.M.
eisens
van Assisi.
ASlisi. Geautoriseerde
Geautoriseerde vertavertaciscus van
ling uit
uit het
het Engelsch
Engelsch door
door Pater
Pater HeriHeribertus O.F.Ø.
O.F.M. Cap.
Cap. Omslagteekening
Omslagteekenin,g en
en
bertus
verluchting door
door Albert
Allbert Verschuuren.
Verschuuren. —
Brepols, Turnhout,
Turnhout, 1942,
l!M2, 398
ing.
Brepols,
398 blz.,
blz., ing.
Fr.
150, geb.
geb. Fr.
Fr. 175.
1'75.
Fr. 150,
Even
wonderbaar wa.s
Franciscus' leleEven wonderbaar
was Franciscus'
ven
op aarde,
aarde, in
in de
de eerste
eerste helft
heIH der
derderderven op
tiende eeuw
eeuw;; even
even wonderbaar
wonderbaar zijn
zijn voortvoortleven sindsdien,
sindsdien, in
Kerk en
en cultuur.
cultuur. De
De
leven
in Kerk
dien hij
hij ontstak,
ontstak, flakkert
flakkert alalwereldbrand, dien
tijd weer op;
op; de
de «minnezangen»
«minnezangen» van dezen
dezen
tijd
troubadour wekken
altijd nieuwe
nieuwe
troubadour
wekken nog
nog altijd
echo's;
verrukkende avonturen van
van den
den
echo's ; de verrukkende
dolenden ridder
ridder lokken
lokken altijd
'ruItijd nieuwe
nieuwe minmlndolenden
'naars
naar het Kruis
Kruis en
en den
den Heer.
Heer. Geen
Geen
naars naar
ordestichter werd
werd aan
aan zijn
zijn orde
orde meer
meer ontontnomen; ; geen
Heilige werd
werd meer
meer ontontnomen
geen Heilige
nomen aan
de Kerk
Kerk zelf
zelf;; geen
,geen gestalte
gestalte
nomen
aan de
misschien werd,
werd, in
in de
de meest
meest verscheidene
verscheidene
vormen van
van,-kunst
en cultuur,
cultuur, zoozeer
zoozeer gegevormen
kunst en
m.eengoed.
paar jaren
jaren geleden
geleden ververmeengoed. Een
Een paar
scheen
een
studie
met
bloemlezing
over
scheen een studie met bloemlezing over
Bint
Franciscus ift
Nederlandsche
onze Nederlandsche
Sint Franciscus
`n onze
(door Bruno
Zetterkund6 (door
'Bruno Vijdt;
Vijdt; SintSintletterkunde
Franciscus-drukkerij, Mechelen,
Mechelen, 1941)
1941);;
Franciscus-drukkerij,
·het
ware een
een levenswerk
levenswerk Sint
Sint Franciscus
Franciscus
het ware
in de
·de wereldliteratuur
w,ereldliteratuur erf
en in
de kunst
kunst te
te
in de
behandelen.
~
willen behandelen.
Wij kennen
kennen de
de Franciscus-boeken
Franciscus-boeken van
va.n
Wij
Chesterton,
Jörgensen, van
van TimmerTImmerChesterton, van Jiirgensen,
mans ;; elk
drle legt op
op een
een andere
andere
elk van
van de drie
wat Franciscus
Franciscus voor
voor den
den hedenhedenwijze bloot wat
geloovjge steeds zijn
zijn kan.
kan. Doch
Doch
daagschen geloovige
graag benaderen
benaderen we
we ook
ook den
den historischen
historischen
Franclscus, en dan luisteren
luisteren we het
het liefst
liefst
Franciscus,
naar
de Franciskanen,
Franciskanen, die
die van
van binnen
binnen
naar de
ui-t den
den geest
,geest kennen
kennen van
van hun
,hun Vader
Vader
uit
Dan grijpen
grijpen we
Wf' naar
naar De man
man
Franciscus. Dan
die gekruisigd
gekruisigd werd
Pater Quirinus
Quirinus
werd van Pater
Alphen O.
O. F.M.
F.M. Cap.
Cap. (Helmond,
(Helmond, 1939)
1939)
van Alphen
beter nog,
nog, naar
naar deze
deze nieuwe
nieuwe vertaling
vertaling
of, beter
van
de allerbeste
allel'be,ste onder
onder de
de FranciscusFranclscusvan de
biographieën,
Pater Cuthbert
Cuthbert van
'Van
biographieën, die
die van Pater
Bnighton.
Brighton.
De
vertaling en
ende
uitgaveverdienen
verdienen
De vertaling
de uitgave
allen
Het verbaast
verbaast ons
ons alleen
alleen dat
dat we
we
allen lof. Het
ner,gens een
een verwijzing
verwijzing vinden
vinden naar
naar de
de
nergens
vel'taling van hetzelfde
,hetzelfde werk,
werk..... door
door Pater
Pater
vertaling
Eleutheer van
van Lichtervelde
Lichtervelde O.F.M.
v.F.M. Cap.,
Cap.,
Eleutheer
enkele jaren
jaren geleden
geleden verschenen.
verschenen.
Em.
Janssen
Em. Janssen
Johannes
JOERGENSEN. --- De Gelukzalige
Johannes JOERGENSEN.
het Deensch
An~ela van
van Foligno.
Folipo. Uit het
Deensch
Angela
door
Stanislas Van
Van de
de Velde, Mindoor P. Stanislas
Tweede uitgave.
derbroeder. -— Tweede
uitgave. Sint
Franciscus-Drukkerij,
Mechelsn, 1942,
1942,
Franciscus -Drukkerij, Mechelen,
112
Fr. 12.
12.
112 blz.,
blz., Fr.
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Een nieuwe
nieuwe uitgave
uitgave van
'Van dit
ditdegelijke
degelijke
Een
werkje
den grooten
grooten bekeerling
bekeerling en
en
werkje van
van den
Franciskuskenner. Na
bondige gegeFranciskuskenner.
Na een
een bondige
schiedkundigeinleiding
inleidingWOMt
wordt ons
ons de
schiedkundige
d'e
zielsgeschiedenis van
de Zalige
Zalige Angela
An:gela
zielsgeschiedenis
van de
verhaald,
hoofdzakelijk aan
hand van
van
verhaald, hoofdzakelijk
aan de
de hand
goedgekozen teksten
teksten uit
uit haar
gOedgekozen
haar eigen
eigen werwerken, zooals
zo.oals die
die door
door den
den getrouwen
getrouwen broe.broeken,
der
Arnold werden
werden opgeschreven.
opgeschreven. Niets
Niets
der Arnold
is boeiender
boeiender dan
den opgang
opgang te
te volgen
volgen
dan den
van
van deze
deze gelukzalige
~elukzalige naar
naar een
een grooter
grooter
volmaaktheId
vereeni,ging met
met God;
God;
volmaaktheid en
en vereeniging
ook
voor lezers
lezers die
die aan
aan profane
profane lectuur
lectuur
ook voor
gewoon
zijn, verliezen
verliezen de
de woorden
woorden dezer
dezer
gewoon zijn,
mystieke
mystieke nooit
nooit hun
hunaantrekkingskracht.
'll-a.ntrekkingskracht.
Steeds opnieuw
opnieuw wordt
wordt men
men getroffen
getroffen door
door
haar onmiddellijk
onmiddeUijk ervaren,
ervaren, haar
:haar gansch
gansch
haar
zoo menschelijk
persoonlijk en zoo
menschelij<k pakkend
pakkend
beleven van
de groots
groote elementaire
elementaire gegebeleven
van de
Ioofswaarheden en
en -waarden.
-waarden.
loofswaarheden
Wij twijfelen
ererniet
nu meer
meer
Wi41
twijfelen
nietaan
aan of
of nu
dan ooit
ooit zal
zal het
hetwonderbare
wonderbare leven
leven en
en
dan
rouw
getuigenis
deze begenadigde
begenadigde vvrouw
getuigenis van deze
den
weg vinden
vinden naar
naar het
het hart
hart van
van ons
ons
den weg
volk. Hoe jammer,
jammer, dat
dat dergelijke
dergelijke ascetiascetivolk.
sche
en hagiographische
hagiographische kleinliteratuur
l!:leinliteratuur
sche en
o.P
taalgebied zoo
Zo.o. dikwijls
dikwijls in
in gebreke
-gebreke
op taalgebied
storende fouten
blijft; ook
ook hier
thier verlagen
veI'la.genstorende
fouten
blijft;
het
peil der
der publicatie.
publicatie.
het peil
A.
Deblaere
A. Deblaere
E. H.
H. Kanunnik
Kanunnik Joz.
Joz. COENEN.
COENEN. De zwezweE.
vende
monstrans van
van Faverney.
Faverney. —
- Sint
Sint
vende monstrans
Franciscus-IDrukkerij, Mechelen,
Mechelen, 1942,
1942,
Franciscus-Drukkerij,
125
18.
125 blz.,
blz., Fr. 18.
Faverney
een kleine
kleine gemeente,
gegemeente, geFaverney is
is een
legen
inhet
het
Franschedepartement
depal'tement
legen in
Fransche
Haute-Saone.
1608 had
daar
Haute-Saone.In
In het
het jjaar
aar 1608
had daar
een
wonderbare gebeurtenis
gebeurtenis plaats.
plaa.ts. Zij
Zij
een wonderbare
staat vermeld
vermeld op
op een
een inschrift
inschrift van
,van1622,
1622,
da.t
de kerk
kerk der
dergemeente
gemeente ingemetseld
ingemetseld
dat in de
waaruit wij
wij eenige
eenigezinnen
aanhalen:
is, en waaruit
zinnen aanhalen:
«Tot vereering 'Van het H. Sacrament«TotveringahH.Scmet
waren
uitwaren gedurende
gedurende den
den nacht
nacht op
op het uiteinde der
tafel (lees
(1ees:: van
van het
,het altaar)
altaar)
einde
der tafel
twee lampen
lampen brandend
brandend gebleven.
gebleven. Een
Een
twee
dezer,
men veronderstelt,
veronderstelt, gevallen
gevallen
dezer, zooals men
zijnde ontstak
ontstak het altaarkleed
zijnde
altaarkleed en
en de verversieringen
en brandde
.brandde zoodanig
zood·anig dat
dat tabertabersieringen en
nakel
altaar vuur
vuur vatten
va.tten en
enopbrandopbra.ndnakel en altaar
den. De
den.
De HH.
HH. Hostiën
Hostiën echter,
echter, ofschoon
ofschoon
berookt, bleven
bleven ongedeerd
ongedeel'd te
.te midden
midden
zeer berookt,
der vlammen
vlammen en, wat
wat meer
meer .is,
,is, de
de zilveren
zilveren
der
monstrans die meer
m.eer dan
dan een
.een mark
mark woog,
woog,
monstrans
schoof
wonderbaar, de
de
schoof wonderbaar,
de hostiën
hostiën uit
uit de
vlammen verwijderende,
verwijderende, een
naar
vlammen
een weinig naar
achter
bleef drie
drie en
en dertig
dertig uren
uren In
in de
de
achter en
en bleef
lucht hangen,
,hangen, zonder
zond~r anderen
anderen steun
steun dan
dan
Gods almacht,
vo.lk in
in zeer
zeer
Gods
almacht, zoodat
zoodat het
het volk
groote
groote menigte
menigte kwam
<kwamtoegeloopen
toegeI'ool?en».
».
Kanunnik
heeft critisch
critlsch willen
willen
Kanunnik Co.enen
Coenen heeft
onderzoeken waarop
waarop dat
dat alles
alles steunde,
onderzoeken'
steund'e, of
of
de gebeurtenis
gebeurtenis wel
bewezen was.
Zijn
de
wel bewezen
was. Zijn
a.ntwpord luidt
bevestigend. De critische
critische
antwpord
luidt bevestigend.
is doorgaans
studie .Is
doorgaans nauwkeurig
nauwkeur!,!!' en
en streng.
streng.
Ik meen
meen toch
toch een
een aanmerkelijke
aarunerkelijke fout
te
Ik
fout te
moeten vaststeLlen,
d.i. de
d,e onjuiste
onjuiste vertaverlamoeten
vaststellen, .d.i.
Jing
belangrijk getuigenis (blz.
(bIz. 77).
77).
ling van een belangrijk
De oude fransche tekst,
tekst, door
door schrijver
schrijver zelf
zelf
aangehaald,zegt
als volgt
volgt over
over het dwarsaangehaald, zegt als
stuk
van het
het kruisje
kruisje dat
dat op
op de
de«zweven«zwevenstuk van
de» monstrans
monstr8ins stond
stond:: «I1
dl fut reconnu
reconnu par
par
de»
Ie dit
dit Rév.
Rév. père
père Vincent
Vincent ne
ne toucher
toucher du
du
le
tout, ains
ains comme
comme le
Ie gros
gros de
del'épaisseur
l'épaisseur
tout,
couteau contre
contre un
d'un bon
bon gros couteau
un lien
lien
d'un
serrant un feuillage».
feuil!I8ige». «« Het
Het werd
weI'd erkend,»
erkend,»
vertaaU
Kanunnik Coenen,
Coenen, «in
«in 't geheel
geheel
vertaalt Kanunnik
niet
te raken,
raken, maar
maar de
dedikte
diktevan
van
een
niet te
een
flink
mes (gescheiden
(gescheiden tetezijn)
zijn) van een
flink mes
die een ijzeren
ring, die
ijzeren sierblad
sierblad van de
de tralie
tralie
omknelde.»
de cursief
cursief gegeomknelde.»In
In plaats
plaats van
van de
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drukte
woorden zou
zou men
men m.i.
m.i. hebben
hebben
drukte woorden
moeten schrijven:
,geheel niet
niet te
te
moeten
schrijven: «in
«in ,het
het geheel
raken,
tenzij ongeveer
ongeveer de
dikte van
van een
een
raken, tenzij
de dikte
flink mes tegen
tegen een
een ring,
ring, enz.».
enz.».
:md.
Dhanis
Ed. Dhanis
T.
LINDNKRUIS, Panins
vnrige. —
T. LINDEiKRUI.S,
Paulus de
de vurige.
Jeugdreeks, Davidsfonds,
Davidsfonds, Leuven,
Leuven,1943,
1943,
148 blz.
148
Jongens 'Van
rond de
de dertien
dertien zullen
zullen dit
dit
Jongens
van rond
boek
den grooten
groot en Apostel
Apostel met
met geestgeestboek over den
drift
lezen. Het
Het is
is levendig
levendig geschreven,
geschreven in
in
drift lezen.
een verhaaltrant
verhaaltrant die
die slechts
slechtsboeien
boeien kan.
Bij
ouderen 'zullen
'zullen wellicht
wellicht de
de enkele
enk~le
Bij ouderen
ge,breken
dit werkje
werkje opvallen
opvallen :: meest
meest
gebreken van dit
het te
te sterke
sterke« «vulgariseeren»
van Sint
Sint
vulgariseeren » van
Paulus, die
wel eens
'eens in
in een
een teteenthoeenthoePaulus,
die wel
siaste
beschrijving wordt
herleid tot
tot een
een
siaste beschrijving
wordt herleid
600rt
krachtpatser.
soort krachtpatser.
Toch
00;1 ,het
boekje veel
veel goed
goed stichten
sticMen
Toch zal
het boekje
en
'blijft het
het verdienstelijk,
verdienstelijk, omdat
omdat de
tie
en 'blijft
jeugd niet 'Vroeg genoeg in contact kanjeugdnitvro cakn
worden
gebracht met
met de
debegeesterende
begeesterende
worden gebracht
Paulus-gestalte.
B.
Paulus-gestalte.
J. J.
B.

kan

Dr. Th.
Th. VAN
VAN TICHELEN,
TICHELEN, De
De zingende
zingf'nde
Dr.
molen. —
- Geloofsverdediging,
Geloofsverdediging, AntwerAntwermolen.
pen, 1942,
1942, 253
253 blz.
blz.
Deze
nieuwe bundel
bundel van
van 65
65 weekbladweekbladDeze nieuwe
arUkelen
eens te
te meer
meer het
hetverbazend
verbazend
artikelen legt eens
talent bloot
,bloot van
van Dr.
Dr. Th.
Th. Van
VanTichelen,
Tichelen,
talent
zijn
nooit gestelpte
gestelpte inspiratie,
dnspiratie, zijn
zijn gulle
gulle
zijn nooit
bonhomie, zijn
gezond realisme,
realisme, zijn
zijn veelveelbonhomie,
zijn gezond
vuldige menschenkennis,
menschenkennis, zijn
zijn even
even overovervuldige
tuigende als
als eenvoudige
eeIlJvoudige vroomheid.
vroomheid. VolksVolkslectuur van de
de allerbeste
allerbeste soort;
soort; maar
maar dan
dan
van
de hand
hand van
van een
een kunstenaar,
kunstenaar, die
die
van de
ook
een ijverig
ijverig priester
is !! Heel
Heel warm
warm
ook een
priester is
aanlbevolen.
J.
aanbevolen. E. E.
J.
L.
DE WITTE,
WITTE, Pr.,
Pr., De
De aalmoezenier
aalmoezenier op
~p
L. DE
het
vacantie-heem. -- Kinderen
Kinderen in
In
het vacantie-heem.
vacantie, De
De Pijl,
Pijl, Leuven,
Leuven,1943,
1943, 99
99 blz.
blz.
vacantie,
Op weinige
weinige bladzijden
we hier
hier
bladzijden vinden
vinden we
enorm
veel en
en zeer
,zeerpraktischen
praktischengoeden
goeden
enorm veel
raad
over het
,het werk
werk van
van den
den priester
priester in
in
raad over
zoo bevoorrechte
bevoorrechte en
en eenige
€oenige milieu,
miU,eu,
dat zoo
het vacantie-heem.
vacantie-heem. Voral
Voral het
het hoofdstuk
hoofdstuk
een fijn
over
de biecht
,biecht geeft
geeft blijk
blijk van
vaneen
fijn
over de
aanvoelend,eervaring.
documentatie
De documentatie
aanvoelende ervaring.
achteraan is
is van
van zulk
zulK groot
groot nut,
nut, dat
datmeer
meer
dan een
een aalmoezenier
aalmoezenier 'ze
nog uituitze wellicht nog
gebreider zal
zal wenschen.
wenschen.
B.
De
Wint
B. De Wint
H.IV'AN
oe., Het witte legioen.
H.
(VAN GESTEL, SS. CC.,

-— Paters van
van de
de Heilige
Heilige Harten,
Harten, LeuLeu182 blz.
blz.
ven, 182,
Een
kort overzicht
overzicht wordt
wordt ons
ons hier
hier gegeEen kort
boden
den groei
groei en
en de
de werking
werking der
der
boden van den
Picpuscongregatie der
van
Picpuscongregatie
der HH.
HH. Harten van
Jesus en
en Maria.
Maria. Sinds
Sinds honderd
honderd jaar ararJesus
beidende
Pate'rs op
op de
de talrijke
talrijke eilanden
eilanden
beiden de Paters
van den
den Stillen
Sti1len Oceaan,
.oceaan, en
het laatste
laatste
van
en het
decennium
ook in
in Belgisch
BelgisCh Kongo.
Kongo. ManMandecennium ook
nen
van het
het formaat
formaat van
van een
een Fierens,
Fierens,
nen van
uit de
de Kempen,
Kempen, een
een Terlijn
Terlijn van
van KortKortuit
een Damiaan
Damiaan van
vanTremeloo,
Tremeloo, behoobehoorijk, een
ren tot
tot dat
datsterk
sterkgeslacht
geslacht der
dergroote
groote
ren
missionarissen
die zoo
zoo talrijk
ons volk
volk
missionarissen die
talrijk uit ons
zijn
opgestaan. Moge
Moge hun
hun voorbeeld
voorbeeld nanazijn opgestaan.
vol,gers
vinden bij
bij zoovele
zoovele jongeren,
jongeren die
die
volgers vinden
den
noodkreet der
der zielen
zielen gehoord
gehoord hebben.
hebben.
den noodkreet
I. d.
d. 1.
1. P.
P.
!Dr.
VLOEMANS, Augustinus'
Angnstinns' bebeDr. Antoon VLOEMANS,
keering op
op het
het keerpunt
keerpnnt der
der tijden.
tijden. —
keering
Leopold, 's
's Gravenhage,
Gravenhage, 1942,
1942, 122
122 blz.
blz.
Leopold,
Binnen
Jmrte bestek
bestek van niet
niet veel
veel
Binnen het
het korte
meer dan
dan een
een honderdtal
hondle'rdtalbladzijden,
bemeer
bladzijden, behande.Jt de
d'e 'schrijver
schrijver in drie
drie hoofdstukken
hoofdstukken
handelt
achtereenvolgens Rugu.stinus'
RUi!l'ustinus' leven
leven en
achtereenvolgens
w,e'reld,
zijn «Belijdenassen»
«Belijdemssen» en
zijn godsgod'swereld, zijn
en zijn
en wijsbegeerte.
wijsbegeerte. Aldus
Aldus schetst
,schetst hij
hij voor
voor
leer en
den lezer
een overzichtelijk
den
Jezereen
overzichteHjk beeld
beeld van het
het
meest markante
mal1kante in
in Augustinus'
Augustinus' persoonpersoonmeest
lijkheid,
diens leven
lev,en en
en
lijkheid, zooalis'
zooals deze
deze in
in diens
schriften
te voorschijn
voorschijn treedt.
Van dit
dit
schriften te
treedt. Van
standpunt uit
uit is
is het
het begrijpelijk
begrijpelijk dat de
de
standpunt
zich voornamelijk
voornamelijk heeft
heeft gehecht
gehecht
auteur zich
aan de
de «Confessiones»
«Oonfes'sio.nes» en
hij zich
zich in
in
en, dat
dat hij
hoofdzaak
werk van
van den
den kerkkerkhoofdzaakop
op dit
dit werk
l~eraar
heeft gebaseerd
,gebaseerd voor
voor het
het bondig
bondig
leeraar heeft
UItbeelden
diens geestelijken
geestelijken ontwikontwikuitbeelden van diens
kelingsgang.
kelings~ang. Eén
Eén hoofdstuk
hoofdstuk is speciaal aan
aan
Augustinus' meesterwerk
gewijd en
en de
AugustIn~S'
me'esterwerk gewijd
de
oveng.e' leunen er
er zoo
zoo dicht
dicht mogelijk
mogelijk
twee overige
bij aan.
aan. Mede
Mede hieraan
hieraan is
het wellicht
wellicht te
te
bij
is het
danken
dankE!n dat
dat de
de schrijver
schrijver nergens
nel1genls in
in droge,
dro~e,
teohmsch-wetenschappelijke
uiteehzettmtechnisch-wetenschappelijke uiteenzettingen
v'ervalt, doch
doch integendeel,
Integendeel, met een
een
gen vervalt,
m~rkwaardig meesterschap
meestel1schap over
en
merkwaardig
over taal en
stijl, op
st!~!,
op de
de meest
meest levendige
lev,endi~.e en
enboeiende
boeiende
WIJze, ons
'scherp afgelijnd
afge!Jjnd beeld
beeld weet
weet
wijze,
ons 'een
eenscherp
teekenenvan
van.Augustinus'
Augustinus' geniale
gendale ooroorte teekenen
spronkelijkheid. Jammer
het onbegri
onbegrip
spronkelijkheid.
Jammer dat het
van Dr.
Dr. Vloemans
Vloemans omtrent
omtrent het
het christelijk
christelijk
geloofsleven,
en zijn
zijnvooringenomenheid
voorin<>'enomenheld
geloofsleven, en
de KatholiekeKerk
KathoUekeKerk hem
hem~aanhoudend
aanhoudend
tegen de
een onjuiste,
onjuiste, meermalen
meermalen zelfs
zelfs onrechtonrechttot een
vaardig.e
en kleineerende
kleineeoond,e beoordeeling
beoordeeling leileivaardige en
den
van Augustinus'
Augustinus' practische
,practische levenslevensden van
houding
en van
houding. en
v!l:,n zijnspeculatieve,
zi.jn 'speculatieve. door
door de
de
openbarmg
gemsplreerde, inzichten.
inzichten.
openbaring geinspireerde,
M.
Brabandere
M. De Brabandere

WIJSBEGEERTE
WIJSBE
GEERTE
Br~no
Bruno

SNELL, Leben
Leben and
nnd Meinungen
Meinnngen der
del'
SNELL,
sieben Weisen.
Weisen'. -— Heimeran, München,
München,
1943,
RM. 4.
4.
1943, 174
174 blz.,
blz., RM.
Wie heeft
niet ,hooren spreken·
Wie
heeft èr
er niet
spreken over
Wijzen? Tot diep in de
de MiddelMiddelde zeven Wijzen?
eeuwen
legende nagewerkt,
nagewel'lkt, zooeeuwen heeft hun legende
blijkt in onze
als o.a. 'blijkt
onze literatuur door
door den
romll-n Van
den VII
VII Vroeden
Vroeden van
van binnen
roman
Van den
Rome en
én De
De Hystorie
Hystorie van
van die
die Seven
Beven
Rome
Wijse
Romen. Wilt
Wilt u
u over
over
Wijsep mannen
mannen van Romen.
deze zeven
zeven Wijzen
Wij.zen het
het fijne
weten, lees
fijne weten,
dan dit
dit mooie
mooie boekje.
boekje. B.
B. Snell
Snell heeft hier
hier
al de
de bronnen verzameld die
die In de
de GriekGriek
sche literatuur verspreid
verspreid liggen en op-sche
deze zeven
zeven gesta~ten
- die
die zich bij
bij Hergestalten —
mippos
mippos tot zeventien vermenigvuldigden,
vermenigvuldigden
er zeven
te kiezen
ldezen —
--.:
met verzoek er
zeven uit
uit te
ee.nig
werpen.
eenig licht werpen.

de schrijver
s,chrijver een
een inleiding,
inleiding,
Telkens geeft de
gevolgd
Dmtsche vertaling naast
naast
gevolgd door
door de
de Duitsche
den Griekschen
Grieksehen tekst.
tekst. Vervolgens
Vervolgens zien
zien we
we
wat er
er van
vande
deGrieksche
Griekschewijzen
wijzen is
is geworgeworden in de
de Romeinsche
Romeinsche kultuur
(waar nanaden
kultuur (waar
tuurlijk
tuurlijk het
het Lucius
Ludu8 ceptem
"eptemi Sapientum
i Bapientum
van Ausonius
Ausornus ,ter
sprake komt)
komt) en
en"tenter sprake
tenslotte
sl~!te in
in de
deMiddeleeuwen
Middeleeuwen die
die de
de Zeven
Zeven
WIJzen
het voorbeeld
voorbeeld van
van Clemens
Clemens
Wijzen -— naar
naar het
van Alexandrië
Alexandrië — als
als«profeten»
«profeten» van
van
van
Christus voorstellen,
voorstellen, totdat ze,
ze onder
onder den
den
invloed
Oostersche vertellingen
vert~llingen en
en
invloed van Oostersche
met Oostersche
Oostersche of barokke
barokke namen
namen voorvoorzi,en (zij
(zij .heeten
heeten nu
nu Banxillas,
BanxHlas, Anxillas,
AnxiHas
zien
TintelJus,
Maelquidart, Cathoen,
Cathoen, Jesse en
e~
Tintellus, Maelquidart,
Mauras!)
verhalende· literatuur
van de
de
Mauras
!) de
de verhalende
literatuur van
~.iddeleeuwsche
verMiddeleeuwsche volkeren
volkeren kwamen
kwamen verruken.
F. De Raedemaeker
rijken.
F. De Raedemaeker
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Jahrbuch der
der Schweizerischen
Schweizerischen PhilosophiPhilosophiJahrbuch
schen
Gesellschaft. Annuaire
Soschen Gesellschaft.
Annuaire de
de la Société
Suisse de
de Philosophie.
Philosophie. -- Verlag
Verlag
ciété Suisse
llschaft, Basel,
für
Recht und
und Gese
GeseHschaft,
Basel, 1942,
1942,
fiir Recht
174 blz.
174
blz.
In
dit jaarboek
jaarboek werden
werden tien
tienbijdragen
bijdragen
In dit
opgenomen - - waarvan
waarvan de
helft in
in het
het
opgenomen
de helft
Duitsch en
en de
de helft
helft in
in het
het Fransch
Fransch-- van
Duitsch
'van
-verschillende
professoren aan de
de ZwitserZwitserverschillende professoren
sche universiteiten.
universiteiten. Zooals
Zooals de
de voorzitter
voorzitter
van het
het Zwitsersch
Zwitsersch philosophisch
philosophisch genoot,genootscha.p,
heer J.
de la Harpe,
Harpe, het in
in het
het
schap, de
de heer
J. de
voorwoord la8Jt
opmerken, werd
er gegevoorwoord
laat opmerken,
werd er
zorgd voor
2lorgd
voor een
een zoo
zoo groot
groot mogelijke
mogelijke verver-
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scheidenheid. Haast alle
alle gebieden
gebieden van de
de
wijsbegeerte worden
worden door
door de
andede eene of andevestige n
re bijdrage
bijdrage vertegenwoordigd.
vertegenwoordIgd. We V1e.stigen
vooral de aandacht op deze van
van M.
M. de
de
Muyninck
ove'r La base métaphysique
métaphysique
Muyninck O.P.
O.P. over
la personnalité
personnalité en op twee
twee andere over
de la
de
philo'Sophie van
van M.
~I.
Heidegger:: de
de
Heidegger
de philosophie
eene
van H.
H. Barth:
Barth: Philosophie
Philosophie der
der
eerie van.
Existenz, de andere van G.
G. Spiess
Spies,s:: Wege
Wege
Existenz,
neueren Philosophie
Philosophie in
inMartin
Martin Heider neueren
degger. Al
bijdragen overigens zijn
zijn het
Al de bijdragen
degger.
en getuigen voor het hooge
lezen waard
lezen
waarden~etuigen
hoo,~e
peil van
het philosophisch
phIlosophisch onderwijs in
In
van het
De Raedemaeker
Raedemaeker
Zwitserland.
F. De
.

TAALEN LLETTERKUNDE
TAAL- EN
ETTERKUNDE
Prof. Dr.
Dr. Marius
Marius VALKHOFF,
VALKHOFF, De
De expansie
expansie

van
het Nederlands.
Nederlands. -- Tweede
Tweededruk,
druk,
van het
Manteau,
blz., ing.
ing.
Manteau, Brussel,
Brussel, 1943,
1943, 77
77 blz.,
45.
Fr. 45.
Dank zij
zij de
de hedendaagsche
hedendaagsche belangstelbelangstelDank
ling
voornationaliteit,
nationaliteit,overlevering,
overlevering,
ling voor
volks,aard
,en andere
andere verwante
verwante begrippen,
begrippen,
volksaard en
komt
deze tweede
tweede uitgave,
twee jaar
jaar pas
pas
komt deze
uitgave,twee
na de
de eerste,
eerste, nog
nog goed
goed op
op haar
haar tijd.
tijd. De
De
geleerde Amsterdamsche
Amsterdaffilsche .hoogleeraar
;hooglooraar bunbundelt vier
vier studiën,
studiën, alle
alle even
even bevattelijk
bevattelijk en
en
aantrekkelijk, alle
alle getuigend
aantrekkelijk,
getuigend van
van wetenwetenschappelijke bevoegdheid.
«Wat is Nederschap~elijke'
bevoegdheid. "Wat
Nederlands..»
» heet
heet de
de eerste.
eerste. Het
Het antwoord
antwoord op
op
lands
uie
vraag is
is de
de beknopte
beknopte geschiedenis
geschiedenis van
van
die vraag
onze taal, vanaf
vanaf de
de eerste
eerstebewoners
bewoners der
der
onze
Landen en
en hun
hun eerste
eerste overweldigers,
overweldigers,
Lage Landen
West&'ermaansche expan'expandoorheen de vier Westgermaansche
sies
(onder de
de Romeinen,
Romelnen, onder
onder Clovis,
Clovis,
sies (onder
jn de
de dertiende
dertiende en
en veertiende
veertiende eeuw,
eeuw, in
in de
de
in
zeventiende
eeuw) waartegenover
waartegenover de
de drie
drie
zeventiende eeuw)
,Romaansche
cultuurgolven (de
(de oude
,oude RoRoRomaansche cultuurgolven
meinen,
de kerstening,
kerstening, de
de achttiende
achttiende en
en
meinen, de
negentiende
enniet
nietzonder
zonderververnegentiende eeuw),
eeuw), -- en
bazing
vernemen we dat
dat het
het Nederlandsch
Nederlandsch
bazing vernemen
niet alleen
alleen binnen
binnen zijn
zijn beperkt
beperkt gebied
gebied tot
eenheid werd gebracht, maar dat inenhidwrgbact,md
Frankrijk, in
'geheel ZuiZui-Frankrijk,
in Duitschland,
Duitschland,in
ingeheel
,goed merkbaar
deliJk
Europa zijn
zijn invloed
invloed goed
merkbaar
delijk Europa
blijft en
en dat
dat het,
het, vanaf
vanafde
dezeventiende
zeventiende
blijft
eeuw, naar
naar alle
allewerelddeelen
werelddeelen werd
werd overovergebracht.
.. De
De,daarop
daarop volgende
volgende opstelopstelgebracht ...
len,
"Ontstaan en
betekenis van
van de
de
len, «Ontstaan
en betekenis
Frans-Nederlandse taalgrens
Het NeNeFrans-Nederlandse
taalgrens- - Het
derlands
Romaanse talen
Het
derlands in
in de
de Romaanse
talen- - Het
AfrLkaans», komen
komen als
als bijzondere
bijzondere illustraillustraAfrikaans»,
ties voor
voor bij
bij het
het eerste
eerste algemeene
algemeene overoverzicht.
Met hoeveel
hoeveel genoegen
genoegen 'en
en nut
nut tegelijk
tegelijk
Met
lazen we
we deze
deze zoo
zoozakelijk
zakelijkgestoffeerde,
gestoffeerde,
lazen
zoo overzichtelijke,
overzichtelijke, zoo
zooonderhoudende
onaerhoudende
zoo
studiën;
fierheid; ; met
met een
een
.studiën ; met
,met hoeveel
hoeveel fierheid
steeds
groeiende nieuwsgierigheid
nieuwsgierigheid en
en
steeds groeiende
vreugde Em. Janssen
vreugde
Em. Jan'ssen
MARNIX GIJSEN,
GIJSEN, Peripatetisch onderricht.
onderricht.
Nieuwe Kroniek
Nieuwe
Kroniekder
derPoezie.
Poezie.- - Stand'aard-Boekhmdel, Antwerpen,
j.,
daard-Boekhandel,
Antwerpen,z.z. j.,
195
blz., Fr.
Fr. 35.
35.
196 blz.,
Marnix Gijsen
GIjsen zet hiermede
hiermede zijn
zijn wandewandeMarnix
'Jing
door de
dehedendaagsche
hedendaagscheNederlandNederlandling door
sc
he letteren
letteren voort,
voort, nu
nu eens
eens met
meteen
eenpionplonsche
zenden steen
den vijver
vijver een
al te
te
zenden
steen in
in den
een al
drukke bastaardnachtegaal
bastaardnachtegaal tot zwijgen
zwijgen
drukke
brengend,
weer een
een ioo
oQogenblik
opbrengend, dan
dan weer
enblik oprecht bewonderend
bewonderend luisterend
naar het
het
recht
luisterend naar
'nieuwe
lied van
van een
een authentiekeren
authentiekeren zanzan.nieuwe lied
g,er.
Het isisnatuurlijk
natuurlijkaltijd
altiJd eenigszins
eenigszins
ger. Het
geriskeerd
over een nog
n.og al
al te
teonbestorven
oOnbestorven
geriskeerd over
literatuur een
1iterllotuur
een oordeel
oordeel te vellen.
vellen. Nochtans
Nochtanl!J;
voor zoover de geringe afstand die WIJvorzedginafstewk
ondertusschen
toch reeds
reeds op
oOP de
besprode besproondertusschen toch
ken
werken gewonnen
gewDnnen hebben
hebben liet
liet toetoeken , werken

laat,
zal iedereen
iedereen die
die onbevangen
onbevangen tegentegenlaat, zal
over de
zaak staat,
staat,eerlijk
moeten bekenbekenover
de zaak
eerlijk moeten
nen,
de kritiek
kriUek van
van M.
M. G.
G. doorgaans,
doODrgaans,
nen, dat de
om
'?~ niet
niet te
te zeggen
zeggen zoo
zooo goed
goed als
alsaltijd,
altijd,
juist was.
'JUIst
was.
poëziekronieken het
Wat verder
verder in
in deze
deze poëziekronieken
het
meest treft
treft isisdedeonmiddellijkheid
onmiddellijkheid der
der
meest
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MULTATULI, Reisbrieven aan Mimi en.
andere bescheiden. Met aanteekeningen in het licht gegeven door Dr. Julius
Pée. - Wereldbibliotheek, Amsterdam,
1941, 326 blz.
Deze vrij lijvige bundel vult uitstekend
de reeds uitgegeven verzamelingen van
Multatuli-brieven aan (die bij Versluys;
die bij de Wereldbibliotheek in 1912) ; op
zijn beurt wordt hij aangevuld door de
verzameling die Dr. Pée in 1942 liet verschijnen (Documenten II, Manteau, Brussel). Zijn leven, mogen we zeggen, heeft
Dr. Pée aan de studie van Multatuli besteed; vlijtig en nauwgezet als geen,
heeft hij het onderwerp kunnen vernieuwen.
Na een inleidend hoofdstuk over Mimi
(Mevrouw Douwes Dekker - Hamminck
Schepel) en Multatuli, brengt ons deze
bundel 121 reisbrieven uit de jaren 18781881. In 1820 geboren, was de schrijver
toen 58-61 jaar oud ; nog zes jaar zou
hij leven. In de eerste maanden van het
jaar gaf hij voordrachten in verschillende
steden van Holland ; deze reisbrieven volen daarvan het verloop . Daarbij heeft
e verzamelaar negen brieven gevoegd
van H. A. des Amorie van der Hoeven
aan Multatuli (alle uit het jaar 1870, het
jaar van de zwartste miserie), tien brieven van Mimi aan Marie Anderson (18801887), drie van haar aan den Vlaming
Aloïs van Lerberghe (1903).
Den ouder geworden Multatuli leerera
we uitstekend kennen, en we bewonderen de vereering die Dr. Pée hem toedraagt. Met recht mag deze laatste van
eerherstel spreken : de schrijver van Max
Havelaar verdient wel waardeering.
Komt hij in alles echter sympathiek en
evenwichtig voor : wij gelooven het niet.
Evenmin gelooven we dat hij, als gestalte, belangrijk genoeg is opdat men
eiken krabbel van hem aan het licht zou
brengen, - en waarom plaatst Dr. Pée
zijn Multatuli-uitgaven in het teeken der
vrije moraal (zie b.v. blz. 7) ? Waarom
ook altijd die zweem van partijdigheid
voor Mimi, tegen Edu en Nonnie ? Afgezien van dit en dergelijk voorbehoud, verdient de Multatuli-arbeid van den Zuidnederlandschen geleerde bewondering en
lof.
Em. Janssen
Lambert SWERTS, De minnezinger Gods
Hilarion Thans. - Sint FranciscusDrukkerij, Mechelen, 1943, 168 blz.
Lambert Swerts en Hilarion Thans zijn
goede vrienden; daardoor juist was de
eene, voor een bio,graphische en literaire
studie over den andere, de aangewezen
man. Sympathie toch leert begrijpen, en
Hilarion Thans, de eens onvolprezen
dichter van Omheinde hoven, werd in de
laatste jaren onderschat en geignoreerd.
Het werk - een levensverhaal, waarbij
de literaire besprekingen zijn ingeschoven - leest heel vlot en brengt heel interessante bijzonderheden aan het licht.
Nu pas zien we, ten voeten uit geteekend, den Minderbroeder dien we vermoedden ; den veelzijdig begaafden soepelen waaghals en wijzen man meteen, den
vromen deugniet, den sluwen argelooze,
den allesbehalve militairen krijgsaalmoesenier, den zachten geweldenaar, den
luien werker, bovenal den dienenden
priester. En bij de bonte verscheidenheid
van dat leven betreuren we alleen dat het

zoo 'n bonte verscheidenheid is gebleven.
Als literair beoordeelaar mist Lambert
Swerts het zekere oordeel, ook eenigszlns
de verfijnde cultuur. Al stelt hij bepaalde
stukken te hoog (. Dit is de wind » b.v.,
op blz. 65), toch plaatst hij den dichter
en verteller te laag. Een bloemlezing bij
voorbeeld uit het overvloedige dicht- en
prozawerk, zou onmiskenbaar het hooge
peil aangeven waarop Hilarion Thans zich
bewogen heeft. Want alleen de vastheid
en de volharding hebben hem ontbroken
om een onzer allergrootsten te zijn. Te
gemakkelijk en te zwierig hanteert hij alle
taalvormen, stijlsoorten en literaire genres; te verscheiden en bewogen was zijn
levensloop ; te soepel past hij zich bij alles
aan, en, zulke vaardigheid voor de 4r performance » bevordert noch de concentratie, noch den geleidelijken opbouw van
groote werken.
Doch 'ook zoo danken we aan den
vorstelijk begaafden Hilarion Thans heel
veel schoons, en aan zijn trouwen vriend
Lambert Swerts een degelijk verantwoorde biographie en studie.
Em. Janssen
A.

SPEEKAERT C.SS.R., Het eenzaam
spoor. - Desclée De Brouwer, Brugge,
1943, 53 blz., Fr. 20.
Het ware op literair gebied iets als
een doodzonde van verzuim, indien we
ons, bij de bespreking van deze wijsgeerig en theologisch gevoede lyriek,
gingen beperken tot zuiver formeele beschouwingen, zooals ze doorgaans - en
is dit niet veiligst voor een kultuurarme
en gedachtenblinde kritiek? - met de
vaardigheid wordt gepleegd van grijze en
omzichtige beoordeelaars, die op den inhoud liefst niet ingaan en zelfs een formeel-aesthetisch oordeel achter de talrijkheid van niets-zeggende woorden versluieren. Zeker biedt deze bundel nog
geen gaaf-groote poëzie en verstart de
zuivere lyrische gemoedsbeweging af en
toe in cerebrale, moderne woord- en
beeldclichés, - een gedicht als De Profundis ware zelfs om een paar overschreeuwingen beter weggevalen. Maar hier is
althans geest en inhoud aanwezig en een
groote thematische gedachte, die van den
bundel een klein gebouw maakt : vanaf
de scheiding uit den moederschoot wordt
de mensch bestemd voor de ervaring der
eenzaamheid. Vreugde aan wereld en
zielewereld, honger naar vriendschap en
mededeelzaamheid, niets kan hem uit de
ontologische gestrengheid van het eenzame bevrijden en de rijkheid der zomeren vergaat in het gevoel der ballingschap
--- 'k Draag gansch uw heerschappij,
[o zomer, in mijn wezen
maar dieper, ongedelgd, mijn blijvende
eenzaamheid (blz. 30).
Maar de eenzaamheid is tegelijk dood
de bitterste en onontkoombaarste eenzaamheid « ik zal alleen zijn om te sterven » en 4; Gij zijt mijn tochtgenoot,
en de dood »; zoo wordt de eenzaamhe id
dichterlijk toegesproken. En de dood beteekent tegelijk eeuwigheid en goddelijke
aanwezigheid. Deze Godsverbondenheid
toovert zelfs de fataliteit der aardsche
eenzaamheid tot een plots-verblijden tocht
om met Jezus Christus den Herder der
ziel, en op de hoogten van dezen bergtoch verschijnt, als eens voor Franciscus,
de Armoede, de Eenzaamheid als de bruid
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van het leven. In deze laatste oden aan
Jezus Christus en aan het eenzaam leven,
heeft ook de, naar mijn gevoel soms wat
al te schuwe en benepen stem tegenover
de grootheid van het thema, een poëtische en muzikale bevrijding gevonden,
die, na den goeden ernst en verworvenheid van deze bescheidene, religieuze lyriek, schoonere en grootere accenten laat
vermoeden.
a Gelijk een schelp, geworpen door de zee,
te gonzen ligt op 't strand,
en gansch den d reun van den oneind'gen
[zang
voelt trillen door heur wand...» (blz. 16).
Zoo 'n vers is méér dan een belofte: de
zee van het ritme keert terug.
M. Brauns
J. L. DE BEL ER, Epimenides' ontwaken
en andere gedichten. -- Manteau, Brussel, 1943, 78 blz.
Deze gedichten van De B. bezitten een
bepaalde gebondenheid en een zeker dynamisme, die van ver en ook wel eens
van achtbij doen denken aan Gorter's
Mei. Niet altijd natuurlijk is de gelijkenis
zoo op vallend als p. 48 : c Een nieuwe
Herfst en een nieuw mededoogen ». Ook
het grondthema en de gevoelssfeer waarin dit zich ontwikkelt is wel wat Gorteriaansch getint ; wat trouwens heelemaal geen kwade hoedanigheid hoeft te
iheeten noch met den eigen klank van
deze poëzie in disharmonie treedt.
Wel reikt de naar expressie zoekende
inspiratie niet altijd even ver als de breedere rhythmische spanningen waarin zij
naar vorm zoekt; zoodat de uitdrukking,
als vorm, niet altijd even poëtisch gevuld
is. L. Vander Kerken
Louis Paul BOON, De voorstad groeit. -Maateau, Brussel, 1943, 445 blz., ing.
Fr. 65, geb. Fr. 85.
a De voorstad groeit, maar ze verbetert
er niet mee » (blz, 42) ; dit zinnetje vat
het geheele werk samen.
Tientallen van menschen doorleven er,
allen afzonderlijk en toch gezamenlijk,
allen door elkander en toch onderscheiden, hun lotgevallen en avonturen ; naargelang het verhaal vordert worden deze,
akelig van het 'begin af, tragisch en
ijzingwekkend.
Met algemeene stemmen kende een jury
van vijf bevoegde l eden, aan dezen roman, den Leo J. Krijnprijs 1942 toe ; allen
vonden hem de openbaring van deze
prijsvraag». Want de auteur zou a over
een opmerkelijke vormkracht » beschikken ; : over een omvangrijke eigen stof
en wereld » zou hij 4 een persoonlijke
visie » te brengen hebben ;zijn roote
verdienste zou e in het vermogen (ligg
en)
om stevig getypeerd leven te scheppen ».
Dat alles is volkomen juist. Vanaf de
eerste bladzijde, hooren we den even temperament als talentvollen verteller; nergens lijkt hij te begeven; het aanzienlijke
gewrocht door : ontegensprekelijk heeft
de jury 4 een schrijver met substantie en
klasse » bekroond, om een werk dat onbetwistbaar zulke bekroning verdiende.
Toch betreuren wij ze, hoofdzakelijk
omdat het bekroonde boek den naam
a kunstwerk » niet dragen mag. De
auteur verzinkt in het veelvuldige leven
dat hij opriep : ergens in de voorstad
loopt hij, in ste eds grauwere en smallere steegjes, steeds meer verloren. Van
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compositie, van een begin en een einde,
geen ander spoor dan een zekere climax,
die tot het ionwaarschijnljk-akelige het
leven opdrijft ! — Hij . styleert ook niet
méér dan in zoover hij enkele stijlprocédé's, van Walschap afgekeken, toepast
met een eentonige overdaad. — Tenslotte
peilt hij het leven niet, dat hij alleen
voorstelt met een nogal goedkoope romaneske meewarigheid, tot grootspraak
toe en onwerkelijkheid .. . Aan den
grond van alles ligt dan een religieus,
een ethisch, een verstandelijk agnosticisme en indifferentisme ; terwijl alleen bij
een stuwende Lente het ware kunstwerk
opbloeien kan.
Wie en wat heeft de jury dan bekroond ? Een begaafd schrijver die zijn
richting nog niet heeft gevonden, en een
beteekenis,vol tijdsdocument dat ook in
de slechte beteekenis van het woord actueel moet heeten !
Streng voorbehouden lectuur.
Em. Janssen
Mr. A. ROOTHAERT, Doctor Vlimmen. —
Salm, Amsterdam ; Van Ditmar, Antwerpen, _ 1942, 553 blz.
Doctor Vlammen had een heel leesbaar
boek kunnen zijn, de enthoesiaste verheerlijking van een buitengewoon kranigen veearts en van azijn hard, eerlijk en
mooi beroep» (blz. 553) ; in feite dekt deze
bekoorlijk wuivende vlag een meer dan
bedenkelijke lading: pijnlijk treft ons de
even brutale als onrechtvaardige charge,
en de acteur van dit grove schotschrift
doet aan niemand minder denken dan aan
den zoo gewetenloozen Kees van SBemanel,
zijn eigen creatie.
Literair waardevol ware het werk in
geen geval te noemen geweest: het bestaat uit te veel losse anekdoten, waar het
dagelijksch-banale nog aankleeft ; het is
ook te uitbundig en te slordig geschreven,
te weinig geschakeerd en te vol van klakkelooze beweringen. Maar de stuwende
levensdrang en het niet banale ervaringsmateriaal, waaruit en waarmede de avonturen van Dr. Vlimmen worden opgebouwd, hadden ons, voor zulke creatie,
sympathiek, ja bewonderend kunnen stemmen.
Doch het is Heel anders geworden.
Want Dr Vlimmen heeft' een huwelijk
aangegaan, dat geen werkelijk huwelijk
zijn kan. Toch, slaagt hij er niet in dispensatie te bekomen; zoodat hij, de levenslustige geweldenaar, de kat tenslotte in
het donker moet knijpen ... Voeg, bij deze
groote aanklacht tegen degeestelijkheid,
tegen Rome zelfs, een som van kleinere
bezwaren en belachelijk makende moppen ; voeg er een doorloopende aftakeling
bij van het achterlijke Noord-Brabant : met
de sympathie die uitgaat van zijn edele
dienstvaardigheid en onverschrokken oprechtheid moet Dr Vlimmen dat alles
doen aanvaarden.
Neen, dat gaat niet!
Want vooreerst (dit is een zuiver-liteiair euvel) is Dr. Vlimmen een gespleten
personage geworden : de rondborstigkloeke veearts en het beklagenswaardig
slachtoffer der priesterlijke intrigues dekken elkander in geenen deele. Ten tweede had de schrijver, zoo verontwaardigd
als Dr Vliminen belasterd wordt, aan de
eer van de geestelijkheid moeten denken,
die men ook niet zonder schuld bezoedelen mag. Toegegeven dat onder degeestelijkheid kleine menschen en verkeerd'
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Claes, doet hij,
Claes,
hij, gelijk
gelijk bij
bij Timmermans
Timmermans en
en
Fleerackers, sterk fantastisch
fantasUsch aan
aan;
Fleerackers,
; maar
met een
een breeden
.breeden epischen
epischen zwier,
zwier welke
welke
met
ons in de
de nabijheid
nabijheid brengt
brengt van
van Streuvels.
Streuvels.
ons
Hij is
is thans
thans een
eenvan
vanonze
onzeallergrootste
allergrootste
Hij
dichters
en prozaschrijvers.
prozaschrijvers. Nog
NOl!" grooter
grooter
dichters en
werden zijn
verdiensten, kon
hij zijn
zijn al
al
werden
zijn verdiensten,
kon hij
te soepel
soepel aanpassingsvermogen
allinpassingsvermogen door
door een
'een
billikende
oOI1spr,onkelijheid vervangen;
vervangen;
blakende oorspronkelijheid
Want
want ja,
ja, Pastoor
Pastoor Poncke
Poncke is
is toch
toch maar
maar de
de
zooveelste
dorpspastoor van
de reeks.
reeks.
zooveelste dorpspastoor
van de
« Het eigenaardige
eigenaardige van het
,het geval
dat
geval is dat
Eekh.out,
Zeeuwg.ch protestant
protestant die in
in
Eekhout, een
een Zeeuwsch
Holland verblijft,
altijd weer
weer door
door
Holland
verblijft, 'zich
zich altijd
het katholieke
katholieke Vlaanderen
Vlaanderen laat
laat inspireeinspIreeren. Zelfs
ZeUg. zijn
zijn taal
taal berust
berust ,op
een
ren.
op een
Vlaamsch
dialect, omgesmeed
omgesmeed echter
echter in
in
Vlaamsch dialect,
een
ongemeen machtig,
machtig, fijn
fijn en
en glanzend
,glanzend
een ongemeen
metaal. Heel
Heel veel
veel anekdoten
anekd.oten uit
uit den
den
metaal.
Vlaamg.chen volksmond
dit
Vlaamschen
volksmondheeft
heeft hij
hij in
in dit
werk naverteld
naverteld ...
werk
.. .
»Toch
dit werk,
werk, bekroond
bekroond
» Toch moeten
moeten wij
wij dit
overigens
met een
een Hollandschen
Hollandsehen staatsstaatsoverigens met
prijs,
warm aanbevelen.
aanbevelen. Het
Het is
is gezond,
gezond,
prijs, warm
kruimig
en
krachtig,
en
het
bevat,kruimig
krachtig, en het bevat, naast
naast

de
episode van
van de
de roovers, veel
veel andere
andere
de episode
bladzijden. »»
Em. Janssen
heerlijke bladzijden.
Willem EoL!S'SOHOT,
gevolgd door
door
ELSSCHOT,Tsjip,
Tsjip, gevolgd
leeuwentemmer. —
- A.
A. Manteau,
De leeuwentemmer.
Brussel, z.
j .• 192
192 blz.,
blz .. Fr.
Fr. 10.
10.
Brussel,
z. j.,
In 1938
1938 schreven
schreven we
we over
.over Elsschot
Elsschot ::
«Menschelijkerwijze
zijn
« Menschelijkerwijzegesproken,
gesproken, zal
zal zijn
kunst zich
zich niet
niet meer
meervernieuwen
vernieuwen;; terterkunst
zijn toenemende
toenemende vaardigvaardigwijl nochtans
nochtans zijn
heid nieuwe
nieuwe successen
successen mogelijk,
mogelijk, ja
ja
heid
waarschijnlijk maakt
maakt»
blz.
waarschijnlijk
» (Streven VI,
VI, blz.
187).
schreven ook
ook dat
dat zijn
zijn begaafdbegaafd187). We
We schreven
heid ons grooter
grooter leek
I-eek dan
dan zijn
zijn bereiken
bereiken ::
heid
«hij
zijn eigen
te klein
klein en
en
« hij heeft
heeft zijn
eigen leven
leven te
beperkt gehouden
,gehDlJÜen »» (ibid., blz. 188).
188).
te beperkt
Voorlig'gende
illustreert
Voorliggende nieuwe
nieuwe uitgave illustreert
sprekend deze
bewering. Want
Want Tsjip
deze bewering.
(1934),
mensche1ijke van
van ElsEls(1934) ,het
het meest
meest menschelijke
schot's
werken, bevat
bevat eenigermate
eenigermate de
de
schot's werken,
belofte als
zou de
de kunstenaar
kunstenaar van
nu af
af
belofte
als zou
van nu
ruimer zien
zien en
en dieper
dieper graven
graven;; doch
doch De
ruimer
leeuwentemmer
laatste
(1940) neemt
neemt de
de laatste
leeuwentemmer (1940)
h.oop op
op deze
deze eventueele
eventueele verruiming
verruiming ,en
hoop
verdiepIng weg :: ««Met
zijn merkwaardig
merkwaardig
verdieping
Met zijn
talent»
Elsschot ««tenslotte
een klein
klein
talent » is Elsschot
tenslotte een
gebleven»
189).
kunstenaar gebleven
» (ibid., blz. 189).
Niet straffeloos
straffeloos hanteert
hanteert men,
men, hoe
hoe roroNiet
mantisch
en goedhartig
goedhartig van
van gemoed
gemoed ook,
o.ok,
mantisch en
ononderbr.oken het
poseerend, niets
niets
ononderbroken
het licht poseerend,
ontziende
zijn eigen
eigen proproontziende cynisme.
cynisme. Van
Van zijn
cédé
Elsschot zoo
zoo wat het
het slachtoffer
slacht.offer
cédé is
is Elsschot
geworden.
Em. Janssen
geworden.
Em. Janssen
Fred GERMONPREZ,
hart. —
GERMONPREZ,Dat
Dat dwaze
dwaze hart.
Phalanx»,
»,
LBernaerts-uitgeverij
« De
Bernaerts-uitgeverij «
De Phalanx
1943, 175
175 blz.
blz.
Brussel, 1943,
«Dat
het hart
hart van
van
« Dat dwaze
dwaze hart»
hart » isis het
Dr.
Ernest Verhelst,
Verhelst, die,
die, in
in een
een eerste
eerste
Dr. Ernest
liefde
ontgoocheld en
een hard
hard
liefde ontgoocheld
en daardoor
daardoor een
en wreed
wreed zakenmensch
zllikenmensch geword'en,
in een
een
geworden, in
tweede liefde
-teru.gvindt. Nu
Nu
tweede
liefde zijn
zijn beter
beter ik
ikterugvindt.
het schoone
schoone leven beginnen.
beginnen.
kan het
Van
heel ver
v,e'r doet
doet deze
deze roman
roman aan
aan De
Van heel
oitadel
Cronin denken
denken; ; van
heel ver
ver
van heel
cit
adel van Cronin
toch
maar. Het
Het isiseen
eengoed
goedgebouwd
gebouwd
toch maar.
met·een
een zekere
zekere zorg
zorg geschreven,
geschreven,
verhaal, met
idealis'eerend van
en werkelijk
werkelijk
idealiseerend
van strekking en
weld.oend. Het mist
m,ist echter
echter het
hetonvervangonvervan<>"weldoend.
persoonlijke in vinding
vinding en
en voorstelvoorste'îbaar persoonlijke
ling, dat
datden
dengeboren
geboren schrijver
schrijver kenmerkt.
kenmerkt.
Alleen
gestalte van
van Dr.
Dr. Verhelst
Verhelst
Aileen de
de gestalte
werkt
even na,
na,en
inhet
hetironisch-lapiironisch-lapiwerkt even
en in
daire
van zijn
zijn spreken,
spreken, in
in het
hetkoel-zakekoel-zakedaire van
lijke
zijn handelen
handelen terwijl
terwijl het
het dwaze
dwaze
lijke van zijn
toch niet
niet miskend
miskend wil
wil blijven,
blijven, ververhart toch
moeden
we eenigszins
eenigszins het
hetpersoonlijk
persoonlijk
moeden we
temperament
en den
den bijzonderen
bijzonderen aanleg
aanleg
temperament en
van den
den schrijver.
schrijver.
Voor allen
geschikt, en graag
Voor
allen 'gesGhikt,
graag aanbeaanbevolen.
Em. Janssen
volen.
Em. Janssen
Richard
Richard DEWACHTER,
DEWACHTER, Fluppe Venues.
Vennes. —
Wiking, Puurs,
blz., Fr.
Fr. 28.
28.
Wiking,
Puurs, 79
79 blz.,
Dit
is het
,het verhaal
ver,haal van
vaneen
eenspookgespookgeDit is
schiedenis
een achterlijk
achterlijk gehucht
gehucht aan
schiedenis in
in een
den
Scheldedijok : : een
verhaal gelijk
gelijk onze
onze
den Scheldedijk
een verhaal
vrome (nog
(nog licht
lIchtbijgeloovige)
bijgeloovige) grootmoegrootmoevrome
moeders er
moeders
er vertelden,
vertelden, en
en als
als onze
onze kinkinderen braaf
braaf zi41n,
zijn, krijgen
op hun
hun
deren
krijgenzij
zij ze
ze op
beurt in
bewaring. Zulke
de
beurt
in bewaring.
Zulke greep
greep in
in de
folklore
w,el interessant
interessanten
enverpoozend.
verpoozend.
folklore is wel
E. J.
J.
E.
WALDA, Laat
Laat mij
mij verder
verder varen.
varen. NederJoy WALDA,
landsche
bewerking van
van A.
A. Darquennes
Darquennes
landsche bewerking
S.J.
- De
DeKinkhoren,
Kinkhoren, Brugge,
Brugge,1943,
1943,
S.J. —
159
159 blz.
Een
kritische bespreking
bespreking zou
dit tentenEen kritische
zou dit
ger
verhaal ontwijden
ontwijden en
en een
een beknopte
beknopte
ger verhaal

BOEKBESPREKING
BOEKBESPREKING
samenvatting- brak
,brak bij
bij voorbaat
voorbaatde
de.spanspansamenvatting
ning. Maar
Maar in
In den
den laatsten
laatstentijd
tijdverscheverschening.
nen weinig
weinig mooiere
mooiere boeken
boeken voor
voor de
de jeugd
jeugd
nen
(en voor
voor oudere
oudere menschen)
menschenl. . In
In een
een
(en
droomsfeer van
van ontdekken
ontde,kken en
en verlangen,
verlangen,
droomsfeer
een droomsfeer
droomsfeer als
als in
in Le
Le grand
grandMeaulnes,
Meaulnes,
een
duikt de
de liefde
liefde op
op :: een
een liefde
liefde die
diebeide
beide
duikt
were1dhalfronden verbindt,
kosmisch en
en
wereldhalfronden
verbindt, kosmisch
aetherisch,
even
zakelijk
als
,geheimzinnig;
aetherisch, even zakelijk als geheimzinnig;
een liefde
liefde gelijk
gelijk de
de Keltische
Keltische Ieren
Ieren ze
ze
een
met hun
hun mooiste
mooiste legenden
legendenverweven,
verweven,
met
want ««de
reis van
van Sente
Sente Brandaen
Brandaen»
is
want
de reis
» is
heelemaal niet
niet ver.
ver.
heelemaal
Met het
het bekende
bekende Nonni
Nonni en
en Manni
Manni van
van
Pater Svensson
Svensson konden
]!:onden we dit
dit werk
werk ververPater
gelijken:: minder
minder spontaan
spontaan en
endoorleefd,
doorleefd,
gelijken
is het
,hetpoëtisch
poëtilschmeer
meeT'gestoffeerd,
"gestoffeerd,breeder
breerder
is
vleugelslag, even.
even boeiend.
boeiend. Misschien
Misschien
van vleugelslag,
kleedt het
het een
een uitzonderlijke
uitzonderlijke vondst
vondst iets
iets
kleedt
ve,rnufti,g in.
in. De
DeNederlandsche
Nederlanàsche bebete vernuftig
werking, hoewel
hoewel niet
nietonberispelijk,
,onbe,rispelijk, blijft
blijR
werking,
genietbaar.
Em.
Janssen
Janssen
genietbaar. Em.
Joser Friedrich
Friedrich PERKONIG,
PERKONIG, Honigraub,
Honigraub,
Josef
oder Der
Der Hiigel
Hügel Sankt
Sankt Joseph.
Joseph. Roman.
Roman.
oder
Tauchnitz, Lei
Leipzig,
1943, 276
276 blz.
blz.
pzig, 1943,
- Tauchnitz,
Perkonig, die
die tot
tot de
de veelgelezen
veelgelezenOostenOostenPerkonig,
rij'kische Heimatschrijvers
Heim8ltschrijvers behoort,
behoort, geeft
geeft
rijksche
~,ns in
in zijn
zijn «Honigraub»
«Honigraub» één dezer
dezer typisch
typisch
-ons
Duitsche werken,
werken, die
op een
eenbegrensd
begrensd
Duitsche
die op
plaatsje onder
onder Gods
Gods hemel,
een eeneenplaatsje
hemel, in
in een
enmet
metuiterst
uiterstsobere
sobere
voudig verhaal en
middelen, toch
toch de
degansche
ganschemen.schelijke
menschelijke
middelen
werkelijkneid
weten
beelden:
met
d weten
uituit
te te
beelden
: met
werkelijkhei
haar hartstocht,
hartstocht, verlangen,
verlangen, lijden
lijden en
en rijrijhaar
pen, met
met haar
haar onderlingen
onderlin'gen twist
twist en
en edeledelpen,
moedigheId, haar
en egoisegoïsmoedigheid,
haar groote
groote liefde
liefde en
Zooals in
in zijn
zijn ««Gemeinde
Gemeinde der
der FreudiFreudime. Zooals
gen»» voert
voert hij
hij ons
ons naar
naarzijn
zijngeboortegeboortegen
streek, het
het Karinthische
Karinthische bergland;
bergland; ook
ook
streek,
hier leven
leven wij
wij het
het leven
leven mee
mee van
van een
een
hier
dorpj,e, ditmaal
Sankt JoJodorpje,
ditmaal de
de ««Hügel
Hiigel Sankt
seph
ergens verloren
verloren tusschen
tusschen hemel
hemel
seph »,
», ergens
en
aarde, waar
w,aar de
de menschen
menschen met
met hun
hun
en aarde,
lichten schaduwzijden
schaduwzijden optreden
optreden als
als een
een
licht- en
wereld
't klein,
klein, terwijl
terwijl het
het besef
be'sef der
der
wereld in
in 't
machtige
natuur, onder
onder wier geweld
geweld zij
zij
machtige natuur,
hun
eigen nietigheid
nietigheid uitleven,
uitleven, ons
ons niet
niet
hun eigen
verlaat.
..Toch
Tochblijft
blijfthij
hij verre
verrebeneden
beneden
verlaat ...
het natuurbeleven
natuurbeleven van
van een
een Streuvels
Streuvels;
zijn
; zijn
trant houdt zich
zich eerder
eerder aan
aan het
het peil
feil van
van
Claes'
Helrnatkunst. Het
Het verhaal
verhaa begint
begint
Claes' Heimatkunst.
met
de zwakke
zwakke zonde
zonde van een
een oud
oud man,
m8ln,
met de
die
zijn uitgehongerde
uitgehongerde bijen
bijen op
op roof
roof voevoedie zijn
dert.
Schuldbewustzijn en
berouw louteloutedert. Schuldbewustzijn
en berouw
ren
hem
nu
te
midden
van
de
vele
uiterren hem nu te midden
de vele uiterlijke
gebeurtenissen, tot hij
hij sterft
sterft als
als een
een
lijke gebeurtenissen,
heilige,
verbaasd over
over de
de vereering
vereering en
en
heilige, verbaasd
de
waarmee het
het dorp
dorp hem
omringt.
hem omringt.
de liefde waarmee
Niet alleen
alleen de
de geschiedenis
geschiedenis van
van ««Lukas
Lukas
de
Evangelist»
wordt ons verhaald,
verhaald, maar
maar
de Evangelist
» wordt
ook
die van
van het
het gansche
gansche dorp.
dorp. Ook
Ook de
de
ook die
figuren
van zijn
zijnvermeenden
vermeenden kleinzoon
kleinzoon
figuren van
Markus,
den pastoor,
pastoor, van
van Herr
Herr HoHoMarkus, van
van den
bian,
meisje Agnes,
Agnes, en
en de
de andere
andere bebebian, het meisje
woners
het vervallene
vervallene dorp
dorp zijn
zijn zóó
zóó
woners van
van het
uit
het leven
leven gegrepen.
gegrepen. Alleen
Alleen een
een schrijschrijuit het
ver
die tot
totgroote
grooteinnerlijke
innerlijke rijpheid
rijpheid is
is
ver die
gekomen
met zoo
zoo 'n'ngemoedelijke,
gemoedelijke,
gekomen kon
kon met
ernstige
en milde
milde levenswijsheid
IEWenswijsheid het
het doen
doen
ernstige en
en
laten en
en zondigen
zondigen van
van zijn
zijn menschen
menschen
en laten
beschrijven.
wer]!: behoort
behoort trouwens
trouwens
beschrijven. Het
Het werk
tot
Perkonlg's beste
beste periode,
perIode, waarin
waarin van
van
tot Perkonig's
de
weekelijkheid, zijner
niets
de weekelijkheid
zijner eerste
eerste boeken niets
overblijft.
A. Deblaere
overblijft. A. Deblaere
Joachim
VON DER
GOL'IlZ, Der
von
Joachim VON
DER GOLTZ,
Der Baum von
Cléry.
Albert LangenLangenCléry. 66-75
66-75 duiz.
duiz.- - Albert
Georg
298 blz.
blz.
Georg Müller,
Muller, München,
München,z.z. j., 298
Weer
nieuwe uitgave
uitgave van
van den
den
Weer een
een nieuwe
roman
Von der
der Goltz
Goltz samenstelde
samenstelde
roman dien
dien Von
uit
zijn oorlogsdagboek.
oorlogsdagboek. Het
bo,ek veruit zijn
Het boek
ver-

59
59

scheen
scheen voor
voor het
het eerst
'eerstin
in1934,
1934, als
als één
éénder
der
laatste
la8ltste literaire
literaire werken
werken van
van beteekenis
beteekenis
over
over den
den loopgravenoorlog.
loopgravenoorlog. Het
Het speelt
speelt ««im
im
Westen,
, keine
Westen, um
urn die
dieZeit,
Zeit,als
als
keineTruppe
Truppe
mehr
en verhaalt
mehr sang
,sang »,
»,en
verhaaltop
opmeesterlijke
meesterlijke
wijze
wijze een
een episode
episode uit
uitden
denSommeslag.
Sommeslag.
Heftig
Heftig strijden
strijden uitgeputte
uitgeputte troepen
troepen om
om een
een
paar
paar loopgraven
loopgraven bij
bij het
het dorp
dorp Cléry;
Cléry; de
de
gebeurtenissen
worden gevolgd
gevolgd van
van uit
gebeurtenissen worden
uit
een
een observatiepost
observatiepost aan
aan den
den voet
voet van
van een
een
machtigen
machtigen boom,
boom, waar
waar Siebenreut,
Siebenreut, de
de
hoofdpersoon,
telefonist is.
is. Het
hoofdpersoon, telefonist
Het verschijverschijnen
nen van
van dit
dit boek
boek zoo
zoo land
lan~ na
na den
den oorlog
oorl0,g
en
. sensationeele
en na
nadedemeest
meest.
sensationeele oorlogsoorlogsboeken,
boeken, verhinderde
verhinderde het
het vanzelf
vanzelf zijn
zijn
effekt te
te bereiken
bereiken met
met een
een louter
louterspelen
spelen
op
op de
de griezelgrlezel- en
engruwelregisters.
,gruwelregiste'rs. De
De
eigenaardige
spanning, die
die steeds
eigenaardige spanning,
steeds het
het
sukse.s
sukses verzekert
verzekert van
van gevec:hts-,
gevechts-, ge!l"erechtsrechts- of
of operatiescènes,
operaties'cènes, maakt
m'aakt hier
hl'er
meer
meer dan
'dan een,s
eell$ plaats
plaats voor
voor een
eenkoudere,
~oudere,
hoewel
hoewel toch
toch realistische
realistische beschrijving
beschrijving van
van
de
de oorlogsverwoesting.;
oorlogsverwoesting. , Het
Het hoofdthema
hoofdthema
echter
echter ligt
ligt in
in de
d'eontwikkeling
ontwikkeling van
van gegemoedstoestanden
moedstoestanden en
en levenshoudingen
levenshoudingen bij
bij
de
de hoofdfiguren,
hoofdfiguren, zooals
zooals deze
deze zich
zich scherp
scherp
afteekenen
afteekenen tegen
tegen den
den achtergrond
achtel'\grond van
van
een
is de
een materiaalveldslag.
materiaalveldslag. Siebenreut
Siebenreut Is
de
innerlijk
onzekere,die
die trots
innerlijk onzekere,
trots alles
alles zijn
zijn
plicht
maar te verstandig
plicht volbrengt,
volbrengt, maar
vers,tandi,g is
is
om
waarom zich
zich niet
niet de
de vraag
vraa.g naar
naar het
het««waarom
om»» van
van deze
deze nuttelooze
nuttelooze slachting
slachting te
te
stellen.
stenen. Steeds
Steeds heeft
he'eft hij
,hij gezocht
gezocht naar
naar den
den
zin
zin van
van het
het leven,
Jeven, naar
naarGod
God;; doch
doch nu
nu
blijft
blijft in hem
,hem enkel
enkeleen
eenondergrond
ondEmg-rond - van
van
walg,
walg, afkeer
afkeer en
en stille
stillevertwijfeling.
vertwijfehng. DaarDaartegenover
staan de
tegenover staan
de sterke
sterke figuren
figuren van
van
luitenant
luitenant Bruckner
Bruckner en
en den
den eenvoudigen
eenvoudigen
soldaat Karl,
soldaat
Karl, dien
dienSiebenreut
Siebenreut nauwelijks
nauwelijks
heeft leeren
leeren kennen,
kennen, maar
maar wiens
wiens perpersoonlijkheidhem
hem zoo
soonlijkheid
zoo sterk
sterk beïnvloedt,
beïnvloedt,
dat zijn
leven
er
innerlijk
door
hernieuwd
'zijn leven er innerlijk door hernieuwd
wordt.
Von der
der Goltz
slaagt er
er niet
Von
Goltz ,sIallIgt
niet in
in aan
aan
de akuut
de
akuut 'gestelde
gestelde vragen
v,ra,gen een
een echte
echte opoplossing te geven.;
lossing
geven; zijn
zijn boek
boek .blijft
.'blijft trots
trots
alles problematisch,
alles
problematisch, want
want zijn
zijn impulsieve
impulsieve
jongensachtige
is wel zeer
jongensachtige oplossing
oplossIng is
zeer symsympathiek, maar
pathiek,
maar daarom
daa:l'Om niet
niet minder
mind~r ononaanvaardbaar.
De
kritiek
hoorde
in
aanvaardbaar. De kritiek hoorde in dit
dit
boek «
geen enkel
boek
«geen
enkel valschen
valschen toon
toon klinklinen
ken »; .wij
ken»;
wij kunnen
kunnen desnoods
desnoods aannem
aannemen
dat de toon echt is, maar dan is hij indateonchis,mrdajn
alle geval
alle
geval oppervlakkig.
oppervlakkig. In
In zijn
zijn dagboek
dagboek
dankt luit.
die
dankt
luit. Bruckner
Bruckner den
den oorlog
oorlog ««die
Entstehung einer
Entstehung
eine'r neuen
neuenVolksggemeinVolks,gemeinschaft, das Kommen
schaft,
Kommen einer
einer neuen
neuen SittlichSittlichkeit und
und seiner
'einer mannlichen
männlichen LebensauffasLebensauffas.. •
sung, Glaube
Glaube an
a.n eine
eine Unsterblichkeit
Unsterblichkeit ...
Wir
Jungen
sind
der
Bergquell,
Wir Jungen sind der Bergquell. der
der zwizwischen altem
'schen
altem Geroll
Geröll neues
neues Bette
Bette elch
sich
bahht, sind Flamme und
b8lhht,
und Wasserwoge
Wasse1'Woge und
und
Brausen in
in den
Brausen
den Luften
Lüften und
und berstende
berstende
Erde. HeIl
Heil uns
Erde.
uns Jungen,
Jungen, :dass
dass wir in
Ï'n einer
einer
sind !! Ein
Zeit machtigen
Zeit
mächtigen Erlebens
Erlebens jung
jung sind
Ein
gewaltiges Erdbeben
,gewaltiges
Erdheben iiffnet
Mfnet verborgene
verborgene
Tiefen vor.
unsernAugen...
Augen ... Der
Tiefen
vor, .unsern
Der Krieg
Krieg
1st eine
lst
eine Priifung
Prüfung fiir
fUruns
UlliSalle.
alle.LTeber
Ueber die
die
Alten halt
Alten
hält er
er eias
ein Gericht,
Gericht, wahrend
während unter
unter
uns Jungen
Jungen er
uns
er eine
clne Musterung
Musterung halt...
hält... Wir
danken dem
dem Kri,eg
Krieg das
das Recht
danken
Recht und
unJd die
die
Kraft, das
das Alte
an uns
Kraft,
Alte zu
zu reinigen,
reinigen, und
und an
uns
Junge zu
zu glauben
Junge
glauben !! ....
.. Wir
Wirwerden
werden fiber
über
den Frieden daliinbrausengleich dem denFriahbusglecdm
Márzensturm » (blz. 195-96)
Woorden die
Märzensturm"
195-96). . Woorden
een ,gevaarlijken
gevaarlijken klank
klank hebben,
een
hebben, juist omomdat zij
dat
zij een
een element
element waarheid
waarheid bevatten,
bevatten,
samen
m,et de
de eenzijdigheid
eenzijdi'gheid van
van een
een'.2222samen met
jarig
officier in
in de
,d'e heftigheid
heftigheid van
van den
den
jarig officier
oorlogsroes. Niemand
Niemand zal
zal het betwijfelen
oorlogsroes.
betwijfelon
dat
een leven
lev'en zonder
zonder strijd
,strijd heel
heel wat
wat
dat een
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egoisme, lafheid
lafheid en
egQïsme,
en ondeugden
Qndeugden bevordert
bevQ,rdert
en laat woekeren,
en
woekeren, terwijl
terwijl de
de oorlog
QQrlQg sterke
sterke
saamhoorigheid en
en mannelijke deugden opsaa.mhQQrigheid
QPwekt, -— ten
ten minste
wekt,
minste aan
aan het
het front.
frQnt. De
De
vraag blijft
blijft echter
echter of
of nu
vraag
nu precies
precies een
een momQderne,
technische
vernietigingsoorlog
derne, technische vernietigingsoQrlog de
de
mèest geschikte
geschikte methQde
methode is
is tot
meest
to.t het
het aanaankweeken dezer
dezer deugden.
kweeke;n
deugden. De
De moderne
mo.derne
oorlog beteekent
beteekent uitroeiing
uitroeiing van
van het maoQrlQg
maximum menschenlevens
ximum
menschenlevens;; natuurlijk
natuurlijk zijn
zijn
dan meteen
dan
meteen de
de gebreken
gebreken van
van den
den vrede
v,rede
uitgeroeid,doch
doch wellicht
wellicht bestaan
uitgeroeid,
bestaan daar
daar
andere middelen
middelen tQe.
toe. Kamp
andere
Kamp en strijd
strijd zijn
zijn
de grond
de
grQnd waarop
waaro.P heldhaftigheid
heldhaftigheid groeit;
gro.eit;
en in
en
in een
een burgerlijken
bUl'gerlijken vrede
vrede leeren
leeren de
de
individuënhun
hun leven
leven niet offeren
individuën
o.fferen voor
voor
de gemeenschap;
gemeenschap; alle
alle offerzin
de
offerzin gaat
gaat soms
SQms
verloren. Dit
Dit alles
alles is
is waar, zooals
verloren.
zooals ook het
lijden den
den mensch
mensch loutert
loutert en adelt.
lijden
adelt. Doch
Do.ch
evenzeer als
als de =ensch
mensch tegen
evenzeer
tegen het
het lijden
lijden
moet blijven
moet
blijven strijden
strijden —
- zonder
zo.nder het evenevenwel te
wel
te kunnen
kunnen uitschakelen
uitschakelen —,
-, moet
mo.et hij
hij
ook den
den oorlog
DQk
o.QrlQg blijven
blijven weren,
weren, met
met alle
alle
erkenning van
van de
de krachten
erkenning
krachten die zich
zich: zonZQnder strijd
strijd in
in ons
der
Qns niet
niet zouden
zouden ontwikkelen.
ontwikkelen.
De andere
held is de
De
andere held
de flinke,
flinke, trouwhartrouwhartige Karl
tige
Karl : hij
,hij heeft
heeftdezelfde
dezelfdevertwijfevertwijfeling gekend
ling
gekend als ,Siebenreut,
Siebenreu.t, maar
maar het
het inintense beleven
tense
beleven van het
,het lente-wonder
lente-wo.nder aan
aan
het front
geloof
het
front heeft
heeft hem
hem een
een groot
~roQtgelQo.f
geschonken :: a«Sieh,
Sieh, das
en zekerheid
,zekerheid geschonken
das LeLeben macht
welter, es
ben
macht immer
immer weiter,
es' ist
iststarker
stärker
als alle
alle Verwiistung.
Verwüstung. Und
Und als
al,s ich
ich zuriickzurUckkam, war
kam,
war ich
ich ganz
(blz. 278).
278).
gans getrQst»
getrost » (blz.
Gelukkige menseh,
mensch, die ermede
Gelukki~e
ermede getroost
getroost is
is
de vernietiging
in te
te gaan,
de
vernieUging in
gaan, met
met de
de gegedachte dat er
dacht.e
er toch
tQch ergens
ergenseen
eenonpersoono.npersoonlijk leven
lijk
leven voortgaat
voortgaat !! Ook
Ook Karl
Karl sneuvelt,
sneuvelt,
evenals Bruckner,
e n de
evenals
Bruckner, en
de kern
kern van
van het
het
boek
vinden wij
wij ten slotte
bQek vinden
slQtte samengevat
samengevat op
QP
blz. 284-85
Nie war
264-85: :«Nie
war er,
er,Siebenreut,
Siebenreut,
einem
einem Menschen
Menschen begegnet,
begegnet, der
der SQ
stark
so stark
und innig
mit der
~nnig mit
der Kraft
Kraft seines
,seines Herzens
Herzens
erfaszte, um
alle Dings.
Dlnge erfaszt!;..
um die
die andere
andere sich
sicl1
snifhten,
mühten, bei
bei dem
dam Wort
wort und
und Tun
Tun so eins
eins
war,
und
war, und der
der immer
immer gab,
gab, ohne
Qhne es
es zu
zu
wissen.
wissen. Er
Er hatte
batte einen
einenGlauben
Glauben gehabt,
gehabt,
der
der nicht
nicht mehr
mehr fragte,
fragte, er
er kannte
kannte nichts
nichts
sinnloses ,und
und keine
sinnlo.ses
keine blinde
blinde Vernichtung.
Vernichtung. Karl
was tot,
aber das
Karlwas
tQt,a;ber
das Beste,
Beste, was
was er
er
besasz,
besas'z, hatte
hatte er
er an
anihn
ihnweitergegeben,
weitel1l\"egeben,
ehe
ehe er
er fiel.
fiel. -- Noch
NQch hatte
:hatte er
ernicht
mcht die
die
Kracht diesen
zu eigen
eigen zu
zu
Kracht
diesen Glauben
Glauben sieh
sich zu
machen,
noch war
machen, noch
war zuviel
,zuvlel Trotz
Trotz und
und
Traurigkeit
und Bittenkeit
Bitterkeit in ihm.
Traurigikeit und
ihm. Aber
Abel'
er wusste,
wuszte, er
erwarde
würdedarum
darumkampfen
,kämpfen
er
mussen,
müssen, sol
solange
lebte.» ;p—
- Oak
OQk de
de ana.Ilange ererlebte.
dere
dere figuren
figuren van
van den
den roman
roman zijn
zijn uit
uit het
het
leven gegrepen.
gegrepen. Ongetwijfeld
Ongetwijfeld blijft
blijft dit
dit
leven
werk
werk een
een schoon
schoQn en
en sterk
sterk boek,
boek, ook
Qok al
al

is
de voorgestelde
voorgestelde vage
vage oplossing
oplossing ononis de
machtig
een denkend
denkend mensch
te voldoen;
voldoen;
machtig een
mensch te
men
ontgaat overigens
overigens den
den indruk
indruk niet,
niet,
men ontgaat
dat
de schrijver
s'chrijver zijn
zijn eigen
eigen ontoereikendontoereikenddat de
heid
,heeft aangevoeld,
aangevoeld:, en
enpijnlijk
pijnlijk
heid ,scherp
scherp heeft
zijn
doet om
om zichzelf
zichzelf een
zijn best
best doet
onduideeen onduidelijk,
den grond
grQnd onpersoonlijk,
o.npersoQnlijk, helhellijk, wijl
wijl in den
dendom
A. Deblaere
Deblaere
dendomvóór
vóórtetespiegelen.
spiegelen. A.

HOELDERLIN,
gedichten vertaald
vertaald
HOELDERLIN, Tien
Tien gedichten
door
Moens. -— Wiek
Op, Brugge,
Brugge,
door Wies
Wies Moens.
Wiek Op,
1943,
45.
1943,22
22 blz.
blz. Fr.
Fr. 45.
Keurige
den oorlog.
oorlog.
Keurige publicatie
publicatie trQts
trots den
Hölderlin's
verHtilderlin's iVri'enden
+vriendenkunnen
kunnenin
in de
de vertaling
van Wies
W~es Moens
Moens zijn
zijn poëzie
PQëzie in
in
taling van
eigen
beleven en genieten.
genieten. Het
Het wonwoneigen taal beleven
dere
rhythme, woord
WQQrd en
en klankeffekt
,klankeffekt
dere rhythme,
werden
door den
den dichter-vertaler
dichter-vertaler juist
juist
werden door
getroffen, voorzooverre
Vo.Ol'ZQQverre vertaling,
vertaling hier
hier
mogelijk
enkele maal
maal liet
liet hij
hij zich
zich
mogelijkis.
is. Een
Een enkele
verleiden
het even
even.voortzingen
vOQrtzingen op
op
verleiden tot
tot het
een
gelukki~ gevonden
gevQnden rhythme,
rhythm,e, waar
waar dit
dit
een gelukkig
bij
HöJde'rlm
dOQr
een
subtiele
wijzibij Hëlderlin door een subtiele wijziging dadelijk
andere trilling
trilling overoverdadelijk in
in een
een andere
gaat.
Deze poëzie
PQëzie biedt
biedt geen
geenoppervlakoppervlakgaat. Deze
kil$'
genot; zzijij vraagt
vraagt inleiding
inleiding en
en ininkig genot;
wiJding.
Vlaanderen nu
nu
wu ding. Gelukkig
Gelukkig kreeg
kreeg Vlaanderen
ook
een eigen
eigen ernstig
ernstig Hëlderlin-boek
Hö}'derlin-bQek in
in
ook een
het werk van
van Dirk
Dirk Vansina,
Vansina waaraan
waaraan een
een
nadere
be'spreking zal
zltl warden
woVden gewijd.
gewijd.
nadere bespreking
A. Deblaere
Deblaere
Jo.
Gérard MATIN.
MATIN. —
- Dessart,
Dessart, Brussel,
Brussel,
Jo Gérard
1943,
194 blz.
blz.
1943, 194
Een
jQng boek
bQek over
over jonge
~Qnge menschen.
menschen.
Een jong
De
crisis van
vltn een
een idealistische
Ideal1stische jeugd
jeu~d in
in
De crisis
een
verburgerd milieu.
milieu. Vroegrijpheid
VroegrijpheId en
en
een verburgerd
kinderlijke argeloosheid door
dQor elkaar. Jonge
Jonge
zielen,
over Gide
Gideheen,
vinden Christus.
Ohristus.
zielen, over
heen, vinden
Het werkje
werkje is
is zeer
zeer suggestief
suggestief geschreven,
geschreven,
met aangrijpende,
aangrijpende, soms ook wat
wat ziekelijke
ziekelijke
scène,s,
maar oprecht.
'Qprecht. a«Ce
manque de
de
scènes, maar
Ce manque
but a
à la
la vie.
vie. C'est
C'esthorrible.
horrible. Surtout
SUl'tout quand
quand
on commence
commence a
à s'y
s'y habituer
habituer et
et qu'on
qu'on s'y
s'y
laisse glisser
glisser»»(blz.
(blz.184)
184)..
Het Iezen waard,
waard, én
én om
om den
den stijl,
stijl, én
én
Hetlezen
om denden
inhoud.inhoud. J. J.B.
B.
om
P. A.
A. DE
DE,ALARCON,
ALARCON, De
De mooie
mooie molenaarsmolenaarsP.
vrouw. Uit
Uit het
het Spaansch
Spaansch vertaald
vertaald door
dQQr
vrouw.
Tozef Simons.
Simons. Vierde
Vierde druk.
druk. —
_ Van
VGft
Jozef
..
Mierlo-Proost,
MierlQ-Proost, Turnhout,
TurnhQut, 1943,
1943, 142
142 blz.
blz.
Deze vertaling
vertaling brengt
;brengt ons
ons een
een brok
brok
Deze
humQr
zeer gezond
gezond allooi.
De avonavonhumor van
van zeer
allooi. De
turen van
van het
het echtpaar
echtpaar uit
uit den
d'en molen
mQlen
turen
zullen de lezers,
lezers, die
die eenvoudig
eenvoudig van
van harte
harte
zullen
zijn gebleven,
,gebleven, een
een paar
paar genoeglijke
~enoeglijke uuruurzijn
v,erschaffen en
en een
een flinken
fhnken,teug
WÜS,tjes verschaffen
_ teug wijsheid.
J. 13.
heid.
J. B.
KUNST
HU
NST

Heinrich
Heinrich LUETZELER,
LU1ETZELER, Inleiding
Inleiding tot
tot de
de
philosophic
van de
philolophie van
de kunst.
kunst. Vertaling
Vertaling
-Jozef, onder
van
van Drs.
Drs. Br.
BI'. Franciscus
Franciscus-JQzef,
Qnderdirecteur van de Sint-LucasschQQL - -directuvandeSit-Lucashol.—
Altiora,
Altiora, Antwerpen,
Antwerpen, 171
171 blz.,
blz., geïll.
geïll.
Deze
EinDeze uit
uit het Duitsch
Duitsch vertaalde
vertaalde a«Einfiihrung
Philosophie der
führung zur
zurPhiloso.phie
der Kunst
Kunst»» is
is
een
phenomenologische
een hoofdzakelijk
ho.ofdzakelijk
phenomenologÏsche
studie
studIe van
van het
het kunstverschijnsel.
kunstverschijnseL Ach
Ach,tereenvolgens bestudeert
bestudeert L.
L. de
de kunst
kunst in
in-ter nvolgens
haar
,haaJr bestaanswijze,
bestaanswijze, haar
,haar verhouding
verhQudlng tot
tDt
de
de natuur,
,natuur, haar
haar vorm
vorm en
en stof,
stQf de
de ver
verschillende kunstsoorten,
kunstsoorten, het
het scheppingsscheppings--schilende
en
en genietingsproces,
genietingsproces, alsmede
alsmed:e de
de bizonderbizonderste
ste algemeene
algemeene theorieën
theorieën die
die ter
ter verklaverklaring
ring van
van het
hetkunstphenomenon
kunstphenQmenQnbedacht
bedacht
werden.
werden.
Zooals
ZoQals al de
de werken
werken van
van L.
L. is
is ook
ook dit
dit

geschreven, aangenaam
aangenaamexponeerend
exponeerend
vlot geschreven,
en getuigend
,getuigend van
VliUl een
eenbuitengewoon
buitengewoQn ininzicht in
In kunstzaken,
kunstzaken, ofschoon
ofschoon wellicht
wellicht
zicht
zijn a«1l1inführung
heelemaal op
QP de
de
zijn
Einfiihrung »niet
» niet heelemaal
hoogte staat
'staat van
van de
deoverige
overigeminder
minder phiphihoogte
lo.sophischeboeken
van L.
L. bezitbezitlosophische
boekendie
die we
we van
ten;; zooals
zOQals b.v.
b.v. zijn
zijn a« Fiihrer
Führerzur
Kunst»
ten
zur Kunst
»
en zijn
zijn meesterlijk
meesterlijk werk
werk overra
over--« Die christchrlsten
liche Kunst
Kunst des
des Abendlandes
Abendlandes »,
;P, waarin
waarineen
een
liche
meer onmiddellijk-intuitieve
onmiddellijk-in,tuitieve beleving
belevl,ng en
en
meer
waardeering der
op den
den
waardeering
der concrete
concrete kunst
kunst op
vOQrgrond'
treed't.
Menige
stelling
blijft
voorgrond treedt. Menige stelling blijft
in de
dea «Einführung»
ee~gszilns in
in het
het
in
Einfiihrung » eenigszØS
vage of
of wordt
wQrdt er
erwellicht
wellichttetegereedelijk
gereedelijk
vage
als gefundeerd
gefundeerd aanschouwd.
aanschQuwd. Strikt
Strikt phiphials
lQsophisch is
is het
het werk
werk niet
niet en
ende
dephenophenolosophisch
menQlQgische methQde
fn een
een
menologische
methode wordt
wordt er
er in
vrij ruimen
ruimen zin opgevat.
o.pgevat. Met
Met dit
dit al
al blijft
blijft
vrij
het boek
boek een
eenaandachtige
aandachtige lezing
lezin,g overoverhet
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waard en
en is
is het in
waard
In verband
verband met de overige
meer concrete
concrete en
en historische
meer
·hlstorische werken
werken van
van
L. geenszins
L.
geenszins zonder
zonder belang.
belaIl!~.
Br. F.-J. heeft
begrijpelijk in
Br.
·heef.t zeer
zeerbegnjpelijk
in den
den
aard van
van het
aard
het werk
werk een
een kans
kans gezien
gezien om
om
dit
voor
een
breeder,
niet
philosophisch
dit voor een ;breeder, niet philosopJlisch
publiek toegaDlkellJ-k
toegankelijk te
te maken.
maken. Zijn
pubUek
Zijn ververtaling geschiedde
echter, 1Z00ais
zooals de vertaling
geschled'<l.e echter,
vertaler trouwens
trouwens zelf
zelf ,toegeeft,
toegeeft, nogal «« vrlj
vrij ».
».
taler
De vraag
is of
De
vraag is
of L.
L. hierbij
hierbij veel
veel zal
zal gegewonnennebben,
hebben,tete meer
meer daar
daar de
de taal
wonnen
taal
waarin deze
waarin
deze vrije
vrije omzetting
omzetting geschiedde
geschiedde
en waarin
en
waarin jammer
jammer genoeg
genoeg een
een particuparticularistisch tintje
laristisch
Untje weer
weer niet
niet ontbreekt,
ontbreekt, bij
bIJ
den heel
heel wat fijneren
Duitschen tekst ver
den
fIjneren Duitschen
ver
tenachter
achter
blijft. L. Vander
Kerken
ten
·blljft.
L. Vander
Kerken
P. CONSTANTINUS,
P.
CONSTANTINUS, Minderbroeder
Minderbroeder KapuKapucijn, Het
cijn,
Het recht
recht op
op volkseigen
volkleigen kunst.
kunst.
Een
boekje
voor
priester
en
leek.
Een boekje voor priester en leek. —
St-Pietersabdij, Steenbrugge,
St-Pietersabdij,
Steen brugge,1943,
1943,93
93 blz.
Al dekt
Al
dekt de
de titel
titel van
van een
een boek
boek gewoongewoonlijk maar
de lading
lij.k
maar zeer
zeer onvolledig
onvoLledig de
lading die
die
het meevoert,
toch Is
Is hetopschrift
het
meevoert, toch
het opschrift van
van
dit werkje
bizonder misleidend,
dit
werkje wel
welbizonder
miSleidend! daar
daar
geen christenziel
ter wereld
geen
chr.1stelllZiel1:Jer
wereld ooit
oot uit
uit
« Het recht
«Het
recht op
op volkseigen
'Vl()lkse~en kunst
kunst»» zal
zal
kunnen opmaken,
het hier
hier enkel
enkel gaat
kunnen
opmaken, dat :hef
over religieuze
over
relIgieuze en
en zelfs
zelfshoofdzakelijk
hoofdzakelijk
over specifiek
over
specifiek katholieke
katholieke kunstvormen.
kunstvormen.
Het is
Het
Is voor
voor deze
deze kunstvormen
kunstvormen dat P.
P. C.
C.
het recht
het
recht van
vanvolkseigenheid
'Volkselge~eid'opeischt,
opelscht,
een recht
een
recht dat
dat trouwens
,trouwens met
met een
een goed
goed
begrepen katholiek
begrepen
katholiek internationalisme
internationalisme niet
niet
in tegenspraak
tegenspraak komt.
~omt. Graag
Graag stemmen
stemmen we
we
met deze
van P
P.
met
deze stelling
steHing van
..C.
C. in,
in, doch
doch
even graag
even
~aag zagen
zagen we
wezijn
!Zijnbeweringen,
beweringen,
hoe juist
hoe
JUIst ze
ze ook
ook mogen
mogen wezen,
wezen, op
op meer
meer
afdoende argumenten
gefundeerd en de
afdoende
argumenten gefundeerd
de
vrij vlottende
vrlj
vlottende 'beteekenis
,beteekeriis van
van sommige
sommige
literair-abstracte termen
literair-abstracte!
·termen wijsgeeriger
wijsgeeriger
doordacht. L. Vander
Kerken
doordacht.
L. VanderKerken
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derheld
de onmiddellijke
onmiddellijke overzichteoverzichtederheid en
en de
lijkheid
hebben geschaad.
geschaad.
lijkheidvan
van zij·n
zijn exposé hebben
Het werk Is gelllustreerd met drie kaart- Hetwrkisgludmetrkajes
den tekst
tekst en
en 26
26 platen
platen op
op glanglanjes in
in den
zend
papier.
L. Vander
Xerken
zend
papier. L. Vander
Kerken
Marc
De Vroeg-Nederlandsche
Vroeg-Nederlandsche
Marc EEMANS,
EEMANS, De
schUderknnst.
Beer-reeks 10.
10.
schilderkunst. -— 'Kleine
Kleine Beer-reeks
De
1943, 66
De Phalanx,
Phalanx, Brussel, 1943,
66 blz.,
blz., geïl!.
geïll.
M.
deelt niet
niet de
de meening
meening van
van hen
hen
M. E.
E. deelt
die,
verbJ.lnll door
~lorie der
der eerste
eerste
die, verblind
door de
de glorie
groote
Vlaamsche schilderscholen,
schIlderschOlen, de
de
groote Vlaamsche
eigenlijke
schilderkunst pas
pas
eigenlijke Vlaamsche
Vlaamsche schilderkunst
met
Van Eycken
Eycken een
een aanvang
aanvaJlg laten
laten
met de
de Van
nemen,
met igerin
,g>eringschattend
voorbij'zien
nemen, met
schattend voorbijzien
van
het oorspronkelijk
oorspronkelijk talent
den
van het
talent en
en den
vruchtbaren
kunstenaars
vruchtbareninvloed
invloed van
van de kunstenaars
die
onze
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kundig onderzoek (hfdst. VII) meer en
meer burgerrecht zou verkrijgen.
De stijl is zoo vloeiend (vooral blz. 1-12
en 32-70), dat men den tekst gemakkelijk
kan bezigen voor een spreekbeurt : een
programma-uiteenzetting van iemand die
de algemeene leiding kan en mag op zich
nemen. W. Luyten
Mr. VERHELST, Lichamelijke opleiding. —
Hernieuwen, Roeselare, z. j., 220 blz.
Ook de Katholieke Studentenactie heeft
het probleem der lichaamsopvoeding aangepakt; het is immers een onderdeel van
haar programma : de gezondheid der
jonge studenten bevorderen.
De schrijver heeft zich bepaald bij gymnastiek en athletiek, twee vormen van
lichamelijke opvoeding, die als de fundamenten dersportbeoefening kunnen aangezien worden en die de basis vormen
voor een harmonische ontwikkeling der
lichaamskracht. Wat studenten vooral
noodig hebben, wordt hier geboden : een
keuze van vormende en lenigmakende
oefeningen, die ze kunnen verwerken in
een ,daagelijksche kamergymnastiek of in
gezamenlijke lessen. Wij .meenep nochtans
dat de voorgestelde reeksen wat overladen zijn ; iedereen weet hoe moeilijk het
is, dagelijksche kamergymnastiek vol té
houden ; laten we ons daarom beperken
tot enkele eenvoudige oefeningen, dia dan
aangeleerd en gekontroleerd moeten worden in de wekelijksche, gezamenlijke
ggymnastieklessen. Daarbij had de uitwering van dezelessen o.i. vollediger mogen
zijn.
De keuze van oefeningen kunnen wij
geslaagd heeten ; zonder zich te beperken tot een bepaald stelsel, heeft de
schrijver toch de voorkeur gegeven aan
de lenigheidsgymnastiek. Ook aan een
goede ademhaling wordt veel. belang gehecht : elke oefening wordt « herleid
tot tien tijden, vier om in te ademen en
zes om uit te ademen » (blz. 17).
De tekst die, omwille van de technische
verkortingen, voor nieuwelingen en oningewijden niet altijd gemakkelijk te lezen
is, wordt evenwel verduidelijkt door een
zeer groot aantal goede teekeningen;
jammer van die enkele bladzijden foto's...
Mogen de K..S.A.-leiders van dit werk
ruim gebruik maken ! W. Luyten
P. Dr. N. WILDIERS O.F.M. Cap., Christendom en lichaamskultuur. — Jeugdvraagstukken 2. De Pijl, Leuven, z. j.,
64 blz.
Is nr 1 van de Brochurenreeks Jeugdvraagstukken een concreet synthetisch
overzicht, nr 2 is meer • een beschouwende
studie over de .beteekenis der lichaamskultuur, van uit theologisch standpunt
bekeken.
Na er op gewezen te hebben dat de
studie van het menschelijk lichaam nog
tamelijk jong is, schetst schrijver ons de
wijsgeerige entheologische opvattingen
over het menschelijk lichaam. Omdat de
kristelijke wereldbeschouwing steeds de
waarde van het menschelijk lichaam
hooggehouden heeft, moet het christendom een gezonde lichaamskultuur goedkeuren en aanmoedigen. Mits het inachtnemen van enkele fundamenteele wetten
uit de moraal, kan de lichaamskultuur
immers ook « uitgroeien tot een dienst
aan het genadeleven ». W. Luyten
Dr. Josef RUDIN, Der Erlebnisdrang, seine

psychologischen Grundlagen und pdagogische Auswertung. — Verlag des
Instituts fiir Heilpa dagogik, Luzern,
1942, 141 blz.
De « beleving » waarover deschrijver
het in zijn betoog heeft, is eenerzijds niet
de beleving, waardoor elk zielsgebeuren,
elk kontakt tusschen subjekt en objekt
in het bewustzijn, kan bedoeld worden;
maar het is evenmin hetgeen wij « sensatie » plegen te noemen. Voor velen
zal het dan ook duister blijven welk
zielsverschijnsel de schrijver tot voorwerp van zijn onderzoek heeft gekozen.
Dit valt nogmeer op, wanneer wij een
concrete bepaling van den beleving(drang) zoeken. Men vindt dan slechts
onzuivere, samengestelde vormen van den
belevingsdrang vermeld, zooals : leeswoede, prikkelhonger, sensatiezucht, enz.
Heel de uiteenzetting blijft droogabstrakt ; nergens vinden wij een concrete analyse of toepassing, die de gedachte beter zou laten « beleven ».
De methode van het onderzoek naar
de wezenheid en de voorwaarden van de
belevingsdaad, is zuiver aprioristisch ; zij
neemt haar vertrekpunt, niet in een ervaringsfeit, maar in getuigenissen van
andere auteurs.
Bij de studie van den belevingsdrang
bij het kind, neemt de schrijver als beginsel aan, dat de vorm die deze bij den
volwassene aanneemt als norm moet beschouwd worden, aangezien het de rijpe,
volmaakte vorm is. Dit schijnt ons tegen
de princiepen van de genetische: psychologie in te gaan. Indien de belevingsdrang een natuurdrang is, zal men hem
het zuiverst in het eerste gedrag van
het kind moeten opzoeken.
De paedagogische gevolgtrekkingen op
het einde van het boek, hebben wel eenig
belang voor den opvoeder. P. W. Smet
Dr. Josef SPIELER, Erziehungsmittel, eia
Arbeitsprogramm. -- Verlag des Instituts Mr Heilphdagogik, Luzern, 1942,
23 blz.
Een kleine methodologische verhandeling over de theoretische studie van het .
onderwerp « Opvoedingsmiddelen ». De
schrijver tracht er een volledig inventaris
van op t e maken en brengt hierover
enkele gedacheen bijeen die bij de discussie kunnen van pas komen. Alleen theoretici van het onderwijs kunnen hier iets
nuttigs in vinden. W. Smet
P. Jozef LUCAS, Gentleman. Allerlei over
de kunst der zelfbeheersching. Uit het
Duitsch door P. B. J. Smeesters O.F.M.
— Sint Franciscus-Drukkerij, Mechelen,
1943, 61 blz., Fr. 8.
P. Jozef LUCAS, Zoo kom ik vooruit. -32 blz. , Fr. 4.
Het eerste ;brochuurtje geeft ons enkele
beschouwingen die kunnen helpen om .
zich te beheerschen in den strijd tegen
de overgevoeligheid, den toorn en de
drift. Opvoeders en geestelijke leiders
kunnen het jonge, driftige naturen met
nut in de handen geven.
Het tweede, alhoewel korter, is van
algemeener belang. Het pleit voor de
zelfopvoeding en prijst enkele practische
middeltjes aan, zooals de strijd tegen het
hoofdgebrek, de methode van het dagelijksch bijzonder gewetensonderzoek en
het aanteekenen van zijn vorderingen.
W. Smet
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GESCHIEDENIS
G. VANDEWOUDE, Vlaanderens herkomst
en groei. Muter en Kroon. - Provinciale Kultuurdienst, West-Vlaanderen,
z. j., 82 blz.
Al wie de Histoire de Belgique van
H. Pirenne heeft doorgelezen, zal opgemerkt hebben, hoe stiefmoederlijk de
Kerk en het godsdienstig leven er in
behandeld worden. Dit valt des te meer
op , in de deelen over de Middeleeuwen,
wiel dan juist de religieuze factor de
kultuur van West-Europa beheerschte.
Daarom vult deze studie over de verhouding van de Vlaamsche graven en het
kerkelijk leven een werkelijke leemte aan,
al heeft wel de Histoire de l'Eglise en
Belgique van P. E. de Moreau heel wat
materiaal verzameld. De auteur deelt de
stof in onder de drie hoofdstukken : de
graven en de kiemen der kerkelijke organisatie (blz. 7-26) , de graven en de
^ ggroei der religieuse orden (blz. 27-66),
e graven en de uitbloei der vroomheid d
(blz. 67-81) . Aldus behandelt hij, voor de
tijdspanne van de IXe tot de X1IIe eeuw,
de opkomst van de parochies ; de vastlegging van de bisdommen; de uitbreiding van een abdijennet, van de bedel- en
ridderorden, van liefdadigheidshuizen en
begijnhoven ; de vele zaligen en heiligen.
Het is werkelijk een synthetiseerende
studie die terecht de aandacht zal trekken.
Dat alle detailkwesties niet met hetzelfde meesterschap behandeld zijn, zal
wel niemand verwachten. Kan de auteur
niet in eentweeden druk de manier van
aanhalen wat meer verzorgen ? Wij lezen
bijv. : « Ons Geestelijk Erf, XV, blz. 165 »
(blz. 67), zonder dat de steller of de titel
van het artikel wordt aangegeven; E. de
Moreau wordt steeds als : Moreau aangehaald, wat toch den naam verminkt;

ook zou men den titel van de boeken
meer dan eens aanhalen, vooral als het
citeeren van den auteursnaam alleen kan
aanleiding geven tot vergissingen. In
« deze op vulgarisatie-aangelegde beknopte samenvatting » (blz. 5) hadden wij
ten slotte liever het overweldigend aantal feiten wat verkleind gezien, om meer
de groote lijnen te zien uitkomen. Wij hopen dat deze randbemerkingen den algemeenen gunstigen indruk niet zullen
wegnemen en wij wenschen aan dit gedegen werk een ruime verspreiding. De
Provinciale Kultuurdienst
van WestVlaanderen, diet deze studie uitgeeft,
haalt er eere van. M. Dierickx
J. MERCIER, Notes géopolitiques sur les
régions du Nord-Onest de l'Europe. Editions de la Phalange, Brussel, 1943,
24 blz., Fr. 7.50.
Om een gezonde reconstructie van
Europa mogelijk te maken, zoekt de
schrijver naar de regionale geopolitische
ruimten. De grillige politiek en vooral de
Fransche Omwenteling hebben, in het
Noord-Westen van Europa althans, de
door de natuur aangegeven gewesten
vervangen door willekeurige bestuursindeelingen. Wij moeten teruggaan, gedeeltelijk ten minste, naar de vroegere
hertogdommen en graafschappen, die
werkelijk aan een innerlijke noodzakelijkheid beantwoordden. Aldus beschouwt
de auteur als ,geopolitische streken
Vlaanderen, Brabant-Limburg, Wallonië
proprement dite (Pays mosan-Ardennes),
Hainaut en Artois, en voor het Noorden : Zeeland, Holland, Friesland en
Gelderland. Men kan het over het een
of ander puntoneens zijn, maar deze
brochure stemt zeker tot nadenken.
M. Dierickx

ECONOMIE
Dr. E. SABBE, De Belgische vlasnijverheid.
Deel I. De Zuicinederlandsche vlasnijverheid tot het Verdrag van Utrecht
(1713). - Rijksuniversiteit te Gent,
werken uitgegeven door de Faculteit
van de Wijsbegeerte en Letteren, 95e
aflevering. De Tempel, Brugge, 1943,
424 blz., Fr. 250.
De schrijver werd tot het behandelen
van zijnonderwerp bewogen door «filiale
gehechtheid aan den Westviaamschen geboortegrond» en ook aan zijn geslacht:
zijn «overgrootvader met zijn talrijk
kroost ... hanteerde te Dadizele, • in 1812,
den dag Lang het linnengetouw». Hier komen nog jeugdherinneringen bij : hij heeft
zijn «jeugdjaren igrootendee :ls in de Leiestreek genoten en gesleten, en er het uitstervend tik-tak van de laatste handgetouwen beluisterd» (blz. 11) .
Onze Vlaamsche vlasbewerkers waren
taaie wroeters die kunstwerken voortbrachten ; echter niet zonder geweldige
krachtinspanning. Welnu, wij mogen hun
geschiedschrijver met henzelf vergelijken:
de opgenomen taak kon enkel dank aan
een taaien volhardingsgeest tot een goed
einde gebracht: de
,geschiedschrijver
moest zich naar een nagenoeg geheel
onontgonnen gebied .begeven ; hetgeen
vooral gold voor dit eerste_ deel: «het

bronnenmateriaal voor de geschiedenis
van de vlasnijverheid kan als volgt worden gekenmerkt : vóór de tweede helft
van de XVIIe eeuw geen documentatie
rechtstreeks uitgaande van de industrie
of van de bestuurlijke lichamen en 99 V.
onuitgegeven bronnen» (blz. 11-12). Maar
Dr. Sabbe wroette nooals zijne voorvaderen en hij leverde, evenals zij, 'heerlijk
werk : zijn onderzoekingstocht bracht hem
tot ontdekkingen die wel eens verrassend
zijn en hij maakt ze ons op een leerrijke
en aangename wijze bekend, nl. 'in een
methodisch opgesteld werk dat ons het
wel en wee onzer vlasnijverheid doet meeleven.
De geschiedkundige en de economist
vinden hier ten volle naar hunne gading.
We vernemen b.v. dat «de Golden River
als een sprookje te beschouwen is». De
vlasnijverheid ontwikkelde zich in Henegouwen en in Fran.sch-Vlaanderen veel
vroeger dan in Vlaamsch Vlaand ren en
in het Leiedal later dan in naburige deelen van Vlaanderen (blz. 65 v.v.).
Zeer vroeg werd de vlasnijverheid een
exportnijverheid en onderging ze dan ook
den terugslag v an politieke en van economische gebeurtenissen. Zoo was b.v. de
Honderdjarige Oorlog oorzaak van opbloei onzer vlasnijverheid: ze kon nu uitvoeren naar Frankrijk door den oorlog
verwoest (blz. 85 v.v.) ; ze bleef zelfs niet
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NAAR EEN NIEUW HUMANISME(')
door Dr M. MESOTTEN
Het woord « humanisme » heeft veel en onophoudelijk aanleiding gegeven
tot verwarring en verschillende, doorgaans eenzijdige, wel eens tegenstrijdige
interpretaties. Een vast omlijnde, vrij algemeen aanvaarde en min of meer
definitieve beteekenis werd nog niet gevonden.
Terwijl de term « humanisme » pas in de tweede helft der vorige eeuw
burgerrecht verwierf, kunnen wij de zaak zelf r eeds drie, vier eeuwen vroeger
terugvinden. Maar wij moeten een onderscheid maken tusschen het historisch
humanisme, in de vijftiende en zestiende eeuw ontstaan, en een humanisme in
meer ideëelen, absoluten zin dat van het historische wel zekere elementen kan
overnemen, maar voor alle 'tijden bestemd is en aan geen bepaalden tijd gebonden is, zich dus ook nog op onze dagen kan en wil voordoen. In den
mimsten zin van het woord is het eerste een poging, een onderneming om
mensch, om meer mensch te worden, om de menschelijke natuur meer menschelijk te maken dan ze op haar zelf is. Omtrent deze vage formule schijnt wel
een zekere eenheid van opvatting te hebben bestaan.
Dit humaniseeringsproces is niets anders d an het trapsgewijze uitbouwen en
volmaken van onze persoonlijkheid tot wij ze, menschelijkerwijze gesproken,
ais afgewerkt mogen beschouwen. Deze ontwikkeling speelt zich af langs zuiver
natuurlijke wegen en doet dus geen beroep op godsdienst en openbaring. Voor
dit volwaardig mensch worden erkent het hum anisme onze persoonlijkheid als
eenige bron en grondslag; het aanvaardt desnoods en terloops de diensten van
de maatschappij, waarvan de volwaardige humanist zich ten slotte toch zal
weten vrij te vechten. Deze totale emancipatie is wel de eindterm, de topprestatie van dit proces.
Zulke humanistische vorming, waarvoor velen hebben geijverd, vooral in de
zestiende en zeventiende eeuw, vond ook in latere eeuwen nog aanhangers.
Maar door zijn eenågszins begrijpelijke maar niet altijd te verantwoorden ver-sta rring, zijn voortschrijdende vervreemding van het leven, de beperktheid en
geslotenheid van zijn horizon, zijn omzetting in regels en spreuken die stilaan
ontaardden tot ontwaarde formules, zijn haast uitsluitend cerebraal, rationeel
en formeel karakter, zou het humanisme verwateren, zijn leve nskracht zien
verslappen. In de vorige eeuw werd de humanistische vorming op den duur
voor bijna iedereen, zonder onderscheid, toegankelijk verklaard en verwezenlijkbaar geacht. Ook al wa ren bepaalde noodzakelijk voorafgaande voorwaarden
in het individu niet verwezenlijkt. Moeten wij er nog aan toev oegen dat zekere
opvattingen en levensvormen van de samenleving de humaniseering en dus ook
de taak van de humanisten steeds meer en meer bemoeilijken?
(1) Dit artikel is een min of weer getrouwe, aangepaste weergav• van een lezing
die wij mochten houden op de Limburgsohe K. S. - A.-studiedagen te Hasselt op
2 September 1943. Het is de vrucht van jarenlange, soms bittere, ervaringen in het
humanioraonderwijs, van een steeds hernieuwd bestudeeren, mediteeren en behandelen van bepaalde aspecten van onderwijs en opvoeding, vat het lezen en
depouilleeren van boeken, tijdschriften, periodieken en dagbladen, van conferenties
van en gesprekken met humanisten en vooraanstaande opvoeders. -- De geraadpleegde auteurs worden ofwel naar aanleiding van een citaat in voetnota vermeld
ofwel op het einde onzer studie, samen met andere ter lezing aan te bevalen werken,
in een aanvullende bibliographische nota opgenomen. — Aan allen, die ons in een of
andere mate, ook onbewust, behulpzaam zijn geweest, betuigen wij onzen welgemeenden dank. -- De lezer gelieve ons eventueele vingerwijzingen en opmerkingen niet te
onthouden. Graag maakten wij er gebruik van, in volgende artikels, waar vrij de hier
geformuleerde standpunten en kenmerken uitvoeriger hopen toe te lichter.
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Te midden van de algemeene intellectueele en moreele devaluatie, die wij
thans volop beleven, houdt onze hedendaagsche maatschappij niet op het woord
humanisme » te pas en te onpas te gebruiken. Zij heeft er een mystiek rond
geweven, die wijst op decadentie, een propaganda voor gevoerd, die po tsierlijk
aandoet. Allen immers die beweren het humanisme voor t e staan, houden er
een eigen levensbeschouwing op na. Zoo schuilen onder eenzelfde vlag tientallen uiteraard uiteenloopende, soms tegenstrijdige, in ieder geval eenzijdige
opvattingen, die, ieder afzonderlijk, aanspraak maken op volledigheid, all e
willen doorgaan voor het Benig juiste en volmaakte humanisme (2).
Deze verdeeldheid onder de « humanisten » is nu wellicht de hoofdreden
waarom het « humanisme » in onze ee uw door den buitenstaander of tegenstander meestal op een sceptisch glimlachje wordt onthaald of met een misprijzend schouderophalen afgewezen. En toch staan wij voor een heropleving
van een « esprit de sagesse »; zoeken enkelingen en volkeren de oorzaken weg
te ruimen v an de ziekten waaraan zij re eds zoolang lijdend zijn. Ons maatschappelijk en nationaal organisme hongert naar het normale, gezonde evenwicht. Wij moeten ons dus bezinnen om tot de grondslagen, de « fundamenteele
beginselen » door te dringen, waarop wij ons leven, persoonlijk en gemeenschappelijk, dienen te bouwen.
De hierna volgendebeschouwingen nu willen een poging zijn in de richting
van een verrltuimzd, veel- en alzijdig, natuur- en levensgetrouw humanisme, dat
actueel aangepast is en juist daarom, ook nu nog, leefbaar wil en zal zijn. In
Ø Westersche landen, en wellicht ook daarbuiten, k an het ongetwijfeld ee n
groote rol te spelen krijgen en, dat is onze onwrikbare overtuiging, individueel,
sociaal, nationaal en internationaal opvoedend en renoveerend werken. Het

.

.

.

mag niet langer lijken alsof « onze moderne maatschappij onØkwaam is een
elite voort te brengen die tegelijkertijd met verstand, verbeelding en moed
begaafd is» (3).
Onze uiteenzetting zullen wij gemaks- en duidelijkheidshalve herleiden tot
het formuleeren en toelichten van enkele kenmerken, waarna wij met een
proeve van definitie zullen besluiter,
1
Het humanisme, — n aar zijn historischen groei en in zijn algemeen aanvaarde beteekenis gezien, — laat wel eens buiten beschouwing : het godsbegrip,
de bovennatuur, Tederen bepaalden vorm van godsdienst, de genade. Het
doet uitsluitend beroep op natuurlijke, menschelijke krachten
voor het kweeken
en voltooien van onze schoonmenschelijkheid (4) .
Als menschen van de twintigste eeuw en als 'burgers van dit l and kunnen wij
gerust deze historische minimalistische opvatting bijtreden, mits voor allen
de godsgedachte en het godsdienstig gevoelen, als den mensch ingeschapen,
erbij te 'betrekken en aan de katholieken het recht voor te behouden dit gemeenschappelijk aanvaarde standpunt voor zichzelf te mogen a anvullen en

.

.

.

voorbijstreven.
Voor deze stelling pleiten o.m. volgende argumenten :
1) Het humanisme, dat den mensch om zoo te zeggen naar een natuurlijke
volmaaktheid wil opvoeren, eischt niet • dat zijn aanhangers alle godsdienstig
geloof en leven zouden ignoreeren en negeeren, evenmin als het katholicisme
(2) Men leze, om zich hiervan te overtuigen, Humanisme. Actueele opgaven en .
wegen. Basisreeks nr 5, 0. j.
(3) A. CARREL, L'Homme, eet inconnu. Pion, Parijs, 1935, p. 123.
(4) Het feit, dat overtuigde christenen en katholieken, zelfs pausen, humanisten
geweest zijn, doet geen afbreuk aan deze algemeene tendens,
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II
Het humanisme wees uiteraard ook alle Sociale bekommeringen en betrachtingen af. Het stond eertor( op individualistisch, personalistisch standpunt.
Deze opvatting vooral zullen wij niet langer eenzijdig h an dhaven, w ant de
humanistisch volgroeide menschelijke persoonlijkheid moet zich ook haar sociale
rol en roeping degelijk en effectief bewust zijn (7) . Met dit sociaal correctief
zal ons humanisme niet meer aan noodlottige eenzijdigheid mank gaan en dus
ophouden in strijd te leven met een zijner meest essentieels kenmerken. Een
wereld- en levensvreemd humanist lijkt wel een anachronisme te zijn en een
humanisme niet gericht op de gemeenschap en zonder het bewustzijn v an de
verplichtingen tegenover die gemeenschap, zou thans minder .dan ooit kans
en recht op bestaan hebben.
Toch zal ook het nieuwe humanisme de belangen van het individu en de
rechten van den menschelijken persoon niet met voeten laten treden, ze zonder
meer plaats doen ruimen voor, laten opslorpen door en opofferen aan de
gemeenschap. Deze toch bestaat niet om zich zelf, is geen vertrekpunt, m aa r
eerder een eindterm. Een ware gemeenschap komt slechts door de vrijwillige,
liefdevolle en 'bewuste toetreding en aanhankelijkheid van haar leden tot
stand. Op deze voorwaarde alleen kan zij leven en zich ontwikkelen.
Aan een kerngezond humanisme komt het toe « menschen te vormen die
bekwaam zijn bij te dragen tot de verrijking en verheffing van de gemeenschap »,
— familie, beroep, volk, vaderland -- « waartoe zij nu of later behooren en
die hun persoonlijke volmaking helpt bevorderen ». De ware humanist zal dan
ook, in een geest van fiere erkentelijkheid en plichtbewuste dienstbaarheid, de
heerlijke deugden van de gemeenschap waartoe hij behoort, haar « schoonste
tradities en wijste instellingen niet laten te boor ga an, maar ze verdedigen met
zijn mond, schragen met z ij n schouders, liefhebben met zijn hart ». De zedelijke
gaafheid en grootheid van volk en land zal steeds zijn werkdadige bekommering
gaande maken. Den christelijken humanist, --i zooals onder VI zal worden
beklemtoond, — wacht hier een grootsche taak want het christendom wil
eerst en vooral liefde zijn en liefde brengen.
Deze toekomstige toegewijdheid van onze jeugd zal des te grooter zijn indien
men de individueele vorming niet te vroegtijdig is gaan prijsgeven voor de
sociale actie, indien men den geest van onze would-be burgers niet d oor een
onbesuisde, niet tijdig verantwoorde gemeenschapsmystiek heeft willen opslorpen en annexeeren.

III
Gelet op de vele stadia die de volledige humaniseening heeft d oor te maken
blijkt al dadelijk een ander kenmerk : een integraal humanisme is uiteraard niet
voor de massa bestemd en voor haar gewoonweg onbereikbaar. Humanistische
vorming, in den vollen zin des woords, is enkel maar weggelegd voor een eiste,
een geestesaristocratie. Het wezen zelf van de hooge eischen aan deze opvoeding
gesteld brengen zulks mee. Bovendien wordt het tot stand brengen van deze
elite als het ware g "acht door den « algemeenen omwentelings- en hernieuwingsdrang » dien wij thans beleven. Om specifieke en actueele redenen moeten
wij dus bijzondere zorg besteden aan het vormen van een keurkorps. « Voortrekkers, gangmakers » hebben we noodig: Sterke persoonlijkheden, die al de
hun toebedeelde gaven en talenten harmonisch' tot ontwikkeling hebben gebracht. In begrij pe nde wijsheid een diepdoordringenden en tegelijk ruimen, syn(7) Zie daarover Les Professions dirigeantes et leur r6le
Casterman, Doornik-Parijs, [1943] .
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De naoorlogsche
naoorlogsche staatslieden
ons land,
land, aan
aan dit
ditprobleem
probleem
staatslieden zullen,
zuilen,ook
ook iil
in ons
schenken- De
!De geestelijke
geestelijke aristocratie
aristocratiezullen
zullen
onmiddellijkalle
alle aandacht
aandacht moeten schenken.
onmiddellijk
zij, hierin
hierin vooral
vooral geholpen
geholpen door
opvoeders
en en
ieiders,
- de
de
door -verantwoordelijke
verantwoordelijke
opvoeders
leiders,
patroni»,», de
de «
patres » v
« patroni
«patres»
'Van
deze nieuwe
nieuwe opvoeding,
opvoeding, —
- moeten
moeten kunnen
kunnen ontontan deze
dekken, vormen,
vormen, en
op de
dehaar
haartoekomende
toekomendeen'en
met
haarr aanleg overeenovereendekken,
en op
met
haarar
stemmende
brengen, voor
voor het voll
volledig
vervullen van
van hun
hun «'«edelen
edelen en
en
stemmende plaats
plaats brengen,
edig vervullen
Iastigen
plicht».
».
lastigen plicht
Deze
vorming van een
een algemeen
algemeen gecultiveerde,
gecultiveerde, onbaatzuchtige
onbaatzuchtige elite
het
Deze vorming
elite stelt het
nieuwe
taak. Hier
Hier meet
moetdedeopvoeding
opvoedinggrondig,
grondig,
nieuwe humanisme
humanismezich
zich precies
precies tot
tot taak.
haast integraal
integraal verschillen
'Verschillen —
- naar opvatting
uitwerking -— van
'Van deze
deze opopopvatting en
en uitwerking
hun
bestemd isisvoor
voorde
demassa
massader
derkinderen,
kinderen, voor
voordiegenen
diegenen die
die ««hun
voeding
voeding die bestemd
leven
kind blijven
blijven»» en nooit
nooit tot
totware
wareintellectualiteit
intellectualiteit kunnen
kunnen of
ofzullen
zullen
leven lang kind
geraken en «a1leen
bekwaam zijn'
laten leiden
leiden».
De echte
echtearistol
aristoi
A alleen maar bekwaam
zijn zich
zich te laten
». De
wil het
het humanisme
humanisme recruteeren
recrnteeren en kweeken.
kweeken. Wat
Wat niet
nietnoodzakelijk,
noodzakelijk, ja
javolstrekt
volstrekt
niet,
een terugkeer
terugkeer tot
totklasseJdasse.-enen
kastelbevoorrechting mag
magbeteekenen,
lbeteekenen, hoe
hoe
niet, een
kastenbevoorrechting
graag
met Prof.
Prof. A.
A. De
DeCoene
Coene (9)
(9)en
enanderen,
anderen, —
- juist
juistop
opgrond
grondvan,
van onze
onze
graag we met
nieuw humanistische
overtuiging,- -- den
bepaalde voornieuw
humanistische overtuiging,
den ouden
ouden adel
adel onder
onderbepaaJde
voorwaarden,
deze hernieuwing
hernieuwdng actief
actief zouden
zouden willen
willen zien
zienmeewerken.
meewerken. De
waarden, áan
aan deze
eest
op de
plaats deze
deze van
van den
aristocratie
wij bedoelen
bedoelen is op
de allereerste
allereerste plaats
den g
geest
aristocratie die wij
en
het hart,
hart, van,
van. het intellect
intellect en
en van
van het
hetkarakter.
karakter. Het
Het bestaan
bestaan van
van zulke
zulke
en van het
elite is
is sociaal
sOciaalgesproken
gesprokenrechtmatig,
rechtmatig, wenschelbk
wenschelijk en
ennoodzakelijk.
noodzakelijk. ««Un
orgaUn orgatombe dans
morale, tombe
nisme soma!
et! national,
natiohal, privé de
de direction
dárection inrellectuelle
iniiellectuelle et moraIe,
social et
Ie
désordre, l'anarchie,
l'a.narehie, la
la turpitude,
turpitude, leIedéshonneur;
déshonneur;lalabarlbarie»
(10). .
le désordre,
barberrie » (10)
Hanstein, Bonn,
Bonn,1935,
1935,p.p.223.
Ø. In het
(8)
uml: Bildung.
Bil4ung. Ha.nsteln,
het
A. RADEMACHER, Religion und
(8) A.RADEMACHER,
In het
N.edeI"Jandsch:
en Leven.
Leuven, Vlaamsohe
VJaamsoh-e Drukkerij,
Drukkerij, 1932.
1932. In
het
Leven. Leuven,
Godsdienst en
Nederlandsch : Goà8dienst
1934.- -- G.
Edition de
Chrétienne,
Fra.nsch:
Vie. Brussel, Edition
de lalaCite
OiM
Ohrétietnne, 1934.
G.
Religion et Vie.
Fransch : ReUgion
Juvisy, [1935],
passim. Dit
BERTIER, L'Eoole
ROOMS. Les
LesEditionss
EtUtWnB du
du Cerf,
OerI, Juvisy,
[1935], passim.
Dit
L'Ecole des Roches.
la.a.tste
w.erk
,behandelt
uitvoerig
de
zoo
druk
'besproken
en
bestreden
maar
a.lleszins
behandelt
uitvoerig
de
zoo
druk
besproken
en
bestreden
maar
alleszins
laatste werk
merkwaardige,
veleopzichten
opzichtenbaanbrekende
baanbrekende «Education
cEduca.tion nouvelle».
nOIl:V'elle».
merkwaardige, in vele
Standaard-Boekhandel, Antwerpen,
Antwerpen, z.j.,
z. j., 1e
le artikel.
(9)
artikel.
Leven. Standaard-Boek:ha.ndel,
Leer en LflIVen.
(9) Leer
Formation intellectuelle
d' Sditions
(10)
SERGmNT, La Formation
inteUeotueUe et
et morale
,noTaledes
deselites.
éZUes.SteBté
d'Editions
E. SERGENT,
(10) E.
Parijs, 1943,
1943,p.
p. 10.
10. Het
Het le
le deel.
économiques
sociales, Patils,
deel. (pp.
(pp. 1-76)
1-76) is
Is meer
meer algemeen
a.1gemeen
economiques et sociales,
gehouden.
2e deel
deel (pp.
(pp.77-283)
77-283) behandelt
behandelt meer
meer bepaald
bepaald «La
«La. formation
formation pratique,
pratique,
gehouden. Het 2e
sclentifique
et morale
moraIe du
du médecin».
médecin».
scientifique et
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IV
IV
De humanistische
IDe
humanistische vorming
echter steeds
steeds bij
bij voorkeur
voorkeur geweest
wil
vorming is
is echter
en wil
geweest en
ook nu
nu nog
nog zijn
zijn een
een «
ook
«éducation
etpersonnelle
per80nnelle»,») een
éducation libérale
libérale et
een opvoeding
opvoeding die
die
hoofden
en hart
hart vormt,
vormt, tegen
tegen alle
alle utilitaristische
oogmerkengekant
gekantisis en
en de
hoofd
utilitaristische oogmerken
oorspronkelijkheid
persoonlijkheid
vanzijn
zijn kweekelingen
kweekelingen eerbiedigt
eerbiedigt en
oorspronkelijkheid
enenpersoonlijkheid
van
en
bevordert.
bevordert.
Met Newman
dat ««ieder
Met
Newman gelooven
gelooven wij
wij dat
wezen streeft
streeft naar
naM" eigen
eigen wezenswezensieder wezen
rijpheid» »en
ei dat
dat «
in ieder
mogelijkheid is
is ingeschapen
ingeschapen om
am uit te
rijpheid
«in
ieder vermogen
vermogen de
de mogelijkheid
te
groeien
Ibereik!baar punt
punt van
van specifieke
specifiekevolmaaktheid
volmaakrthedd»» (11)
(11).. Welnu,
Welnu,
groeien tot
tot een bereikbaar
het
humanisme zal
zal geen
geenuniformiseerende,
uniformiseerende, nivelleerende
IIlivelleerende opvoeding
opvoedingzijn,
zijn,
het :nieuw
nieuw humanisme
aan geen
aan
geen gestandaardiseerde
gestandaardiseerde massaproductie
massaproductle doen,
vooral steunen
steunen op
op
doen, niet
niet vooral
strakke
reglementen, niet alle
alle heil
heil verwachten
verwachten van
van
strakke aanpassing
aanpassing aan
aan regels
regels en reglementen,
strenge tucht
tucht en ijzeren
het zonder
strenge
ijzeren dwang.
dwang. Om
Om heil
zonder negaties
negaties te zeggen,
zeggen, zijn
zijn doel
doel is
is
en ,blijft : hetkmd, den jongeling helpen
volle ontwikkeling
ontwikkeling te
te brengen
brengen enblijft:hkd,ongelih
pen alles
alles tot volle
wat
zich draagt
draagt en
en zijn
zijn weg
weg te
te vinden
vinden in
inden
dentijd
tijd en
ende
deruimte
ruimtewaarin
waarin
wat hij
hij in
in zich
hij
moet leven.
beweert niet
nietscheppend
scheppend maar
maarhelpend,
helpend, oriënteerend
oriënteerend en
en
hij 'moet
leven. Het beweert
bemiddelendop
op te treden
bem~ddelend
treden bij
'bij het
het streven
streven van
van het
het jonge,
jonge,~oeiende
wezen om
om
groeiende wezen
zijn
geaardheid tot
tot volle
vollegezondheid
gezondheid en
envolmaaktheid
volmaaktheid
zijn natuurlijke
natuurlijke geschiktgeschikt- en
en geaardheid
te brengen.
brengen.
1) Ware
Ware humanistische
1)
humanistische vorming
vorming eerbiedigt
groote levenslevenseerbiedigt bijg-evolg
bijgevolg twee
twee groote
wetten. Do
der oorspronkelijkheid
oorspronkelijkheid en
spontaneïteit, krachtens
krachtens dewelké
dewelke
Da wet der
en der spontaneiteit,
ieder
een eigen
eigen wel
wel bepaalde
bepaalde lijn
lijn ontwikkelt.
ontwikkelt. M.a.w.
M.a.W. de
de jonge
jonge
ieder wezen
wezen zich
zich -volgens
volgens een
mensch bezit
bezit zekere
mensch
zekere gaven en
en talenten,
talenten, een
een bepaalde ««geschiktheid
hem
geschiktheid die hem
eigen is,
eigen
is, een
een hoofdkenmerk
hoofdkenmerk waarrond
waarrond zich
zichzijn
zijnpersoonlijkheid
persoonlijkheid zal
zalopbouwen
oplbouwen).
».
Of
nog:: ««een
grondtoon en !bijtonen
/bijtonen» »treffen
het zoo
zoocomplexe
complexe
Of nog
een grondtoon
treffenwij
wij aan
aan in
in het
geheel dat
dat wij
wij persoonlijkheid
persoonlij'kheid noemen.
~en.
2) D
en aanpassing
2)
Dee wet
wet der
der beïnvloeding
IbeïnVloeding door
door en
aanpassing a
aan
het milieu.
milieu. Ieder
Ieder wezen
wezen
an het
reageert voortdurend
voortdurend op zijn milieu, kkan
de schadelijke
scnadelijke of
ofverrijkende
verrijkende elementen
elementen
an de
ervan
ervan in
inzich
zichopnemen.
opnemen. Welnu,
Welnu, de
de opvoeding
opvoeding die
die wij
wij voorstaan,
voorstaan, helpt
!helpt haar
haar
alumni het evenwicht verwezenlijken en
en in
m stand
stand houden
houden in
in hun
hun eigen
eigen perper-alumnihetvwcrznlijke
soonlijkheid en
tusschen
dien zij
zij van buiten
buiten! af
af steeds
steeds
soonitkheid
en tus
schendleZe
deze laatste
laatste en
en dendJruk
den druk dien
wee
weer
moeten ondergaan.
ondergaan. tZij
Cliij verwacht
verwacht meer
meervan
van« proponere
«proponere»» (voorstellen)
(voorstellen)
r moeten
dan van
imponere »» (opleggen),
van ««imponere
(opleggen), van initiatief
initiatief en
envertrouwen
vertrouwen dan
dan van
vandwang
dwang
en
en vrees.
vrees. Madeleine
Madeleine Daniélou
Daniélou (12)
(12) schrijft
schrijft in
indit
ditverband
verband:: ««Les
cordes grosgrosLes cordes
sières de
de lalacontrainte
contraintepeuvent
peuventasserv+ir
asset'Vlir le
Ie corps,
corps, mais
maïs n'ont
n'ont pas
pas de
de prise
prise sur
SUl'
I'esprit
l'esprit . ...
.. I1
n n'appartlent
n'appartfeni pas
pas aà l'autorité
l'autorité de se
se sub
substituer
au jugement
jugement perperstituer au
sonnel, au
choix ultime
ultime de
de la
la penscience;
conscience; elle est
est leIegarde-fou,
garde-fou, elle
elle n'est
n'estpas
pas
sonnel,
au choix
la
la route
route sur
surlaquelle
laquelle nous
nousavangons
avançons:l..
x.

Vv
Hiermede is reeds
reeds een
een volgend
volgend kenmerk,
kenmerk, dat
dat trouwens
trouwens met
met het
hetvorige
vorigenauw
nauw
Hiermede
samenhangt, duidelijk
duidelijk geworden.
geworden. De humanistische
humanistische vorming
vorming draagt
draagt een
eenspirt8p'irisamenhangt,
tualistisch
tualistischkara1ter+,
karakter) d.w.z.
d.W.z. zi41
zij gelooft
een werkelijkheid
werkelijkheid van
vangeestelijken
geestelijken
gelooft in een
aard,
aard, in
in het
hetprimeeren
primeeren van
vande
degeestelijke
geestelijkewaarden,
waarden,
Als humanisten
humanisten zijn
zijn we gekant
gekant tegen
,tegèn alle
allemystiek
mystiekdie
diebepaalde
bepaaldeideeën
ideeënen
en
Als
formules blindelings
blindelings WIil
doen aanvaarden.
aanvaarden. We
mogen dus
dus niet
nieteenzijdig
eenzijdigen
en
formules
wil doen
We mogen
fanatiek te
tewerk
werkgaan.
gaan.Toch
Tochzouden
zoudenwe
wede
degroote
grootetrom
tromwillen
willenroeren
roereneneniedereen
iedereen
fanatiek
die
die luisteren
luisteren wil
wil al
al maar
maardoo
door
ophet
hethart
hartdrukken
drukken:
devorming
vormingvan
vanden
den geest,
geest,
r op
: de
de ontwikkeling in den mensch van zijn geestelijke krachten en
enmogelijkheden
mogelijkhedendeontwiklg meschvanzijgtlkerchn
te
tebevorderen,
bevorderen, hem
hem onophoudelijk
onophoudelijk doen
doen smachten
smachten naar
naarde
deonbaatzuchtige,
onbaatzuchtige,uniuni(11)
(11) Prof.
Pl'of. SORRY,
SOBRY, in
in Univers4tas.
Univer8itu. Onze
Onze Katholieke
KatholiekeUniversiteit.
Univer8iteit. Leuven,
Leuven,1941,
1941, p.p.44.
44.
(12)
(12) L'Educationl
L'Educationi selon
8eZont'esprit.
l'e8prit. Collection
Collection Présences,
Pr68ence8, Pion,
PIon, Parijs,
Parijs, 1939,
1939, p.
p. 52.
52.
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verseele, onvergankelijke
onvergankelijke geeste
geestelijke
waarden, die
de mensch
mensch zich
zïch heeft
heeft eigen
eigen
die de
lijke waarden,
verseele,
maken, waarmee
waarmee hij
hij zich
zichvoortdurend
voortdurend moet
moet verrijken
verrijken en
envolmaken.
volmaken.Zonder
Zonder
te maken,
voortdurend
ibepaalde doelste
doelstelling
of aanwendbaarheid
aanwendbaarheid » bedacht
bedacht te
te zijn,
zijn,
voortdurend op
op een
een « bepaalde
lling of
zal
zulke gedegen
gedegen geestescultuur
geestescultuur ««scheppers»
die bebezal zulke
scheppers »kweeken,
kweeken,«men:schen
« meeeen die
kwaam zijn
zijn»» om
of ander
ander gebied,
gebied, ««in
een of
of andere
andere orde,
orde, iets
iets nieuws
nieuws»
kwaam
om op
op een of
in een
»
en oorspronkeljks
oorspronkelijks ««voort
tebrengen
brengen ».
».
voort te
Voor deze
deze humanistische
humanistische op~oeding,
den zin
zin van
vangeestelijke
geestelijkevoltooiing,
voltooHng,
Voor
opvoeding, in
in den
volgende kenmerken
kenmerken willen
willen onderlijnen
onderlijnen (13)
(13).. Het
Hetuitbrengen
uitbrengen van
zouden we
zouden
we volgende
waarde- naastzijnsoordeelen
waardehet opmaken
opmaken en
en bezitten
,bezitten van
van een
een echte
echte
naast zijnsoordeelen en
en het
waardenschaal,
waardenschaal, waarin
vanzelfsprekend àe
geestelijke, universeel
universeel geldende
geldende
waarin vanzelfsprekend
àe geestelijke,
waarden
primeeren. DèiZe
waar(len zijn
zijn harmonisch
,harmonisch en
en evenwichtig
evenwichtiggeordend
geordend
waarden primeeren.
Deze waarden
tot één
één hoogere levensbeschouwing,
levensbeschouwing, die,
de immer
immer wisselende
wisselende omstandigheden
omstandigheden
die, in de
van tijd
tijd en
en plaats,
plaats, onze
omz;e levenshouding
levenshouding inspireert
voorschrijft. Bij
Bij deze
deze
inspireert en
en voorschrijft.
o:rtdenmg
uitgesloten, maar aan elk
elk de
dehem
hem toekomende
toekomende
ordening wordt
wordt geen
geen enkel
enkel goed uitgesloten,
plaats verzekerd. Het loont beslist de moeite enkele dezer waarden, - die wel- platsverzkd,Honbslitem kdzrwaen,-il
iswaar tot
tot verschillende
verschillende orden
orden behooren,
Ibehooren, -— naar
brengen, op
op gevaar
gevaar
iswaar
naar voren
voren te brengen,
af er
er verschillende
verschillende te
te vergeten,
'l.'ergeten, want
wantde
dereeksen
reeksenlijken
lijkenme
meonuitputtelijk
onuitputtelijktetezijn.
zijn.
Het algemeene
aIgemeene staatboven
staat bOIvenhet
hetparticuliere,
particuliere, de
dealgemeene
algemeenevorming
vorming boven
boven de
de
specialisatie,
het algemeen
algemeen menschelijk
menschelijk belang
'belang boven
boven het
heteigenbelang.
eigenbelang.
specialisatie, het
gaat voor
voor het
hetbijkomstige,
'bijkomstige, de
de g
geest
voor de
stof, verstand
verstand
!Het
essentieele gaat
Het essentieele
ee st voor
de stof,
en wil
en
wil voor
voor gevoel
gevoel en
enverbeelding.
vel1beelding.
Het uiterlijke
uiterlijke wordt
wordt aan
aaru het
het innerlijke
innerlijke ondergeschikt,
ondergeschikt, het
het practische
practische aan
aanhet
het
ideologische, het utilitaire
're aan
ideologische,
utililtaire
aan het onbaatzuchtige,
onbaatzuchtige, het
nemen aan het
het geven.
geven.
het nemen
De qualiteit
qualiteit primeert
primeert de
de quantiteit
quantiteit(14)
(14),, de wijsheid
wijsheid de
de eruditie,
eruditie, het
het begrijpen
'begrijpen
het weten.
weten.
Het laag
laag en
en berekend
berekend arrivisme
arrivisme maakt
maakt plaats
plaats voor
voor een
een gewettigde
gewettigde en
en bei
be~
grijpelijke
te dienen.
dIenen. GeldGeld- en
enwinstbejag
wi:nstrbejagwijken
wijkenvoor
voor
grijpelijke ambitie,
ambitie,die
die enkel
enkel zoekt te
eer
en plicht.
plicht.
eer en
Boven de informatie
informatie en
imitatie staat
staat de
de vorming
vorming van
van eigen helder
en
Boven
en de imitatie
helder en
zeker oordeel.
oordeel. Boven
Boven de
de som
som van
van verworven
verworven kennis
wijze van
van kennen,
kennen, de
de
kennis de wijze
methode,
appren.dre àà apprendre
methode, d.i.
d.i'. ««apprendre
apprendre et
et a
à comprendre
comprendre ».
».
synthese haalt
haalt het
het op
op de
deanalyse.
analyse. Het
Het deel
deelheeft
heeftslechts
slechtswaarde
waarde voor
'Voor
De synthese
zoover het
functie staat van
van, het
het geheel.
geheel. Wat
Wat uiteraard
uiteraard middel
middel moet
moet blijven
blijven
zoover
het in functie
mag
mag geen
geen doel
doel warden.
worden. Het onbezielde
OllJbezielde ding
eenvoudig ten
ten dienste
dienste van
van
ding staat eenvoudig
den mensch,
mensch, die
die oneindig
oneindig meer
meer waarde
waarde bezit.
'beZit.
den
Geen facadewerk,
façadewerk, geen jacht-maken-op-effect,
jacht..,maken-op-effect, niet schoon
schoon willen
willen voorkomen
voorkomen
en veel
veel ««heIbben
snel en
enverstrooid
verstrooid leven,
leven, maar
maargrondslagleggend
grondslagleg>gend werk
werk
hebben »,
», geen snel
dat in stilte
stilte en
en met
met taaiheid
taa,i.heic1 wordt
wordt doorgevoerd,
doorgevoerd, iemand
iemand willen
willen ««zijn
zijn ».
In een
een hoogere
hoogere orde
orde zal
zal het
hethumanistisch
humanistisch gecultiveerde
gecultiveerde intellect
intellect de
detechniek
techniek
j ek
onderschikken aan
deze laatste
laatste aan
aande
decultuur.
cultuur. Techniek
onderschikken
aan de
de ;wetenschap
wetenschap en
en deze
Techniek
is afgestemd
afgestemdop
oponmiddellijke
onmiddellijkebruikbaarheid
bruikbaàrheiden
enberoepsvaardigheid,
dus
immers is
:beroepsvaardigheid, dus
beteekent de
uiteraard utilitaristisch
utilitaristisch en angstvallig
angstvallig eenzijdig.
eenzijdig. Wetenschap
de
Wetenschap beteekent
uiteraard
waarheid
haarzelf, zonder
zonder te letten
letten op
op het
hetonmiddelonmiddelwaarheid opsporen
opsporen als
als dusdanig,
dusdanig, om haarzelf,
rendement ervan.
ervan. Zij
Zij isisdus
dusongemeen
ongemeengeestesvormend,
Igeestesvormend,onbaatzuchtig,
onbaatzuchtig,
lijk rendement
lijk
uitspreken dan
dan verstaan
cultuur uitspreken
idealistisch.
Wanneer wij
slotte het
hetwoord
woord cultuur
verstaan
idealistisch. Wanneer
wij ten slotte
wij
daardoor het volwaardig
volwaardig mensch
mensch worden
worden door
door de
de harmonische
harmonische ontwikkeling
ontwikkeling
wij daardoor
van al onze
OIlJZe gaven
gav,en en
en krachten,
krachten, die
die wij
wij tot
tot denhoogsten
den hoogsten gra
graad
van specifieke
specifieke
ad van
van
volmaaktheid en sociale
volmaaktheid
sociale werkdadigheid
werkdadigheid hebben
he.bben opgevoerd.
opgevoerd. Dan denken
denken wij
wij aan,
aan,
hoogeren beschavingsvorm
die in
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Hier staan we voor groot- en schoonmenschelijkheid, voor een meerwaardigheidscomplex dat in zijn innemende veelzijdigheid van kenmerken bekoorlijk
aandoet, bewondering en eerbied afdwingt. De cultuur heeft slechts de ingeboren .
gaven en talenten tot ontwikkeling en geestelijke rijpheid gebracht, de natuurlijke deugden waardevoller en beminnelijker gemaakt, in bestendig contact me t .
het werkelijke, scheppende leven.
Als facetten van dezen veelviakkïgen « edelsteen » zouden wij o.m. kunnen .
noemen :
Nauwgezetheid en preciesheid, bondigheid en verfijndheid in denken en
spreken. -- Strenge, onverbiddelijke tucht in woord en schrift, in houding en
daad. — Persoonlijkheid en Objectiviteit van oordeel, d.w.z. een « voldoende
onafhankelijkheid van den geest, een absolute onvooringenomenheid, een onvoorwaardelijke onderdanigheid aan de werkelijkheid, die ons in staat stelt Ook
tegen onze voorkeur in te besluiten ». — Onbekrompenheid engrootmoedigheid.
-- Evenwichtigheid en zelfbeheersching, waardoor o.m. de tyrannie van he t.
gevoel wordt afgewezen en alle sectarisme, fanatisme en extremisme beslist
uitgeschakeld. — Ruime en diepgaande persoonlijke kijk op verleden en heden
met, daaruit volgend, een zeker eigen inzicht in de toekomst. --a Eerlijkheid
en verantwoordelijkheidsgevoel, — « Bekwaamheid tot bevelen en leiden » .
Deze humanistische vorming van volwaardige, evenwichtige persoonlijkheden
lijkt ons een strijd, of liever een spel te zijn van waarden en begrippen die,
twee aan twee gerangschikt, d oor voortdurende wisselwerking, d oo r opeen
volging van spanning en viering, een hun passend evenwicht bereiken in den
harmonisch volgroeiden mensch.
Zulke waardengroepen en correlatieve begrippen zijn b.v. vorm en inhoud , .
analyse en synthese, traditie en evolutie, universeele inhoud en actueele bruikbaarheid, rede en gevoel, intellect en karakter, wetenschap en geweten, natuur
en bovennatuur, individu en familie, persoon en gemeenschap.
Het nieuw humanisme heeft erover te waken dat de elementen v an deze
synthese niet eenzijdig worden bijgebracht en ingeprent, of dat het eene te
veel verwaarloosd wordt, terwijl op het andere voortdurend wordt gehamerd
of dat ze als natuurlijke vijanden tegen elkaar worden uitgesp ee ld.
U voelt zelf wel dat er Benige aanleiding toe be staat, — we zouden durven
zeggen noodzakelijkheid — bepaalde reeksen te onderlijnen en in iedere ree ks
op een van beide termen nadruk te leggen. Humaniora en Universiteit, de
-

.

,

kweekscholen bij uitstek van deze geestesaristocratie, hebben inderdaad het
gewenschte evenwicht op verscheidene plaatsen verbroken. Zij hebben ontrouw
gepleegd tegenover het eigenlijke wezen van het humanisme en het zoodoende
belachelijk en hatelijk gemaakt. Op de humanistische vorming in o nderwijs en
opvoeding rust dan ook de verplichting dit evenwicht eerlijk en volledig te
herstellen, want in onze naoorlogsche maatschappij zal alleen een verbeterd .
en actueel aangepast humanisme kunnen bestaan en vruchtbaar werk verrichten. Ook onze Humaniora en Universiteit zullen hierbij gerehabiliteerd
warden ! Dan worden ze werkelijk zooals wij ze wenschen : een « monumentum
aere perennius » !
Daarom moeten de diepere verzuchtingen en specifieke nooden van den
mensch van dezen tijd volgende min of meer verwaarloosde elementen weer
in het middelpunt der belangstelling plaatsen : universeelen, algemeen geldenden
inhoud; synthetische wereld- en levensbeschouwing; natuur en levensschoonheid; het gevoelsleven; gemeenschapszin; sterke wils- en gewetensvorming,
stoere karakteruitbeelding; aanpassing aan de persoonlijke mogelijkheden, aan
de familiale rechten en behoeften, aan de volksche en vaderlandsche wezenheid
en tradities.
De elementen en kenmerken die wij hebben vermeld als integreerende be-
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standdeelen van den humanistisch gevormden mensch en die voor velen, helaas,
slechts misprezen waarden en verheven utopieën zijn, moeten alle, op een of
andere wijze, in den humanist worden opgenomen, verwerkt en uitgebeeld;
ieder op zijn eigen plaats en alle organisch verbonden tot de ééne levende
schoonm,enschelijke pers oonlijkheid, die wel van zelf zal uitstralen over en zich
meedeelen aan de niet of minder gehumaniseerden.
In dezen vernieuwden en verjongden vorm, in dezen veelzijdigen, verruimden
en allesomvattenden, diepmenschelijken zin kan het humanisme , — en hiermee
de Humaniora en de Universiteit -- gerust de vuurproef van de komende ok
harde tijden doorstaan en in eerlijke verstandhouding en ruime samenwerking
met de christelijke, historisch gevestigde machten, een zegevierend offensief
inzetten voor de geestelijke renaiss ance en zedelijke wedergeboorte van de
volkeren en v an de menschheid.
,

VI
De christelijke human ist (15) zal in deze ordening en ten-nutte-making van
waarden de eerste en opperste werkelijkheden betrekken, er, K zonder overdrijving, den gepasten nadruk op leggen ». Als mensch niet willen vluchten in
het ibovennatuurlijke ! Als burger niet willen droomen van een Messiaanschen
heilstaat en intusschen, in een schijnbaar « religieus optimisme » en een practisch
«staatsburgerlijk indifferentisme », zijn actueele persoonlijke en sociale Øping
verzaken. « Au service du royaume de Dieu, nous ne devons pas mettre seulement tout notre amour, il nous faut forger les armes subtiles de l'esprit,
devenir des instruments de choix, riches de dons humains » (16) .
Wat in vorige eeuwen als wezenlijk onvereenigbaar tot onverzoenlijke tegenstelling en « aussichtlose » strijd ge ro e pen scheen, moet de christelijke humanist
in zijn christelijke levenssynthese samen opnemen en uiteindelijk verzoenen :
wetenschap en geloof, voorzienigheid en vrijheid, individu en persoon, persoon
en gemeenschap, natuur en genade, tijd en eeuwigheid, christendom en
humanisme.
Wie deze edele, sublieme ordening van eigen leven tot grootheid en schoonheid weet te verwezenlijken wordtmeteen geslagen tot ridder van het nieuwe
hum anisme, v an het christelijk humanisme. Zijn leuze luidt : integraal herstellen de universeel .,menschelijke beginselen en waarden, ons door de oude
klassieke beschaving overgeleverd, door het humanisme der beste dagen voortgeleerd, door het christendom gekeurd en gekerstend ,aangevuld en getransponeerd. In één woord : de natuurwet weer met de eeuwige, goddelijke wet
verbinden.
Deze grondwaarheid aanvaarden, met dit opzet instemmen, houdt meteen de
erkenning In van de hoofdrol door de christelijke humanisten te spelen, van
de ontzettende verantwoordelijkheid waarvoor zij staan en van de bezielende
en leidende taak van de Katholieke Kerk. De Kerk der ééne, ondeelbare waarheid. De Kerk vooral van een alles-en-allen-omvattende liefde, welke de oude
beschaving nooit gekend heeft en de hedendaagsche zeer gebrekkig realiseert.
De Kerk die op ons Volk, op de volkeren van West-Europa, den meest ctitueerenden en vormgevenden invloed heeft uitgeoefend. De Kerk die ook nu nog,
in onze twintigste eeuw, en tot het einde der tijden, met d oo r Gód verlichte

(15) Buiten de reeds geciteerde werken van MASSIS, MASURE en RADEMACHER,
raadplege men hierover F. OHARMOT, La Teste bien faicte. Spes, Parijs, 1941. (le
uitgarve eigl. van 1931), kap. VIII en IX.
(16) DANIELOU, op. cit., p. 98.
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DE BETEEKENIS VAN HET ROENTGENONDERZOEK BIJ DE OPSPORING DER
TUBERCULOSE ONDER DE SCHOOLJEUGD
door G. HOMBLE, Röntgenassistent

De laatste onderzoekingen aangaande de ontwikkeling der longtuberculose
en de methoden om deze ziekte aan te toonen, hebben duidelijk bewezen dat :
1° een groot aantal gevallen van longtuberculose zich voordoen bij individuen
die uiterlijk volkomen gezond lijken;
2° waar de physische diagnose in vele gevallen ontoereikend blijkt te zijn
maakt de röntgenologische diagnose het vaststellen der ziekte altijd tijdig
genoeg mogelijk om deze met de meeste kans op succes te kunnen bestrijden.
Bij de meest besmettelijke ziekten van den mensch is, zooals Robert Koch
heeft geleerd, de zieke mensch bron van besmetting. De opsporing van deze bron
vormt dan ook in den strijd tegen besmetting het uitg angspunt.
Er zijn verscheidene middelen tot het opsporen van besmettelijke ziektegevallen.
Men kan systematisch bepaalde bevolkingsgroepen onderzoeken, of bijzondere
opsporingswijzen toepassen.
Wanneer men nagaat hoeveel van alle sterftegevallen aan tuberculose vádr
hun dood bij de antiteringsdispensaria bekend zijn (1) , kan men een indruk
krijgen over de resultaten en mogelijkheden der tuberculosebestrijding. Eveneens
zal het 'blijken dat op het gebied van opsporing van tuberculosepatiënten nog
veel te doen b lijft.
Bij het opsporen van de besmettingsbron, zal het onderzoek van schoolkinderen van primair belang zijn. De resultaten van dergelijke onderzoekingen,
voeren ons verder naar het huisgezin, waar dan de noodige voorzorgsdiensten
worden ingeschakeld.
Sedert men er van overtuigd is geraakt, dat longtuberculose genezen kan,
is het een ideaal geweest, deze ziekte zoo vroeg mogelijk te diagnoseeren, deze
afwijkingen in haar eerste begin te ontdekken. Hoe eerder de tuberculose
herkend wordt, hoe eerder de behandeling kan beginnen en hoe beter de resultaten in het algemeen zullen zijn.
Door de onderzoeksmethoden — nl. het tuberculine- (2) en röntgenonderzoek
-- is het mogelijk geworden een tuberculeuse afwijking veel vroeger te diágnaseeren dan eertijds mogelijk was.
Ongeveer 4-6 weken na een eerste infectie, wordt deze door een positieve
tuberculine-reactie (3) verraden. Het röntgenonderzoek l aat ons de anatomische
afwijkingen in de longen en mediastinale klieren meer of minder duidelijk 'zien.
Dank zij het röntgenonderzoek hebben onze inzichten over het begin der
reinfectiephthisis (longtuberculose der volwassenen) een groote verandering
ondergaan.

(1) Volgens de statistieken van het jaar 1929--1934 hebben we op 100 sterfgevallen
6,24 en 6,059 te wijten aan tering.
,(2) Entstof, ontleend aan kweeken van tuberkelbacillen.
(3) Plaatselijke of algemeene reactie, door inspuiting of inenting van tuberculine
teweeggebracht, ook nog Plrquetreactie genoemd.
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Laennec - de schepper van de klinische diagnose der longtuberculose kon de diagnose eerst bij zoo ernstige gevallen - stellen, dat hij de prognose zoo
slecht stelde als van carcinoom (kankergezwel). Bij hield het voor onmogelijk
om, zooals zijn tijdgenooten wel beproefden, door allerlei percutorische en
auscultatorische bijzonderheden de « Phtisie occulte ou en germe » te vinden.
Door Koch's ontdekking raakte dit streven op den achtergrond en legde men
zich toe op het nasporen van den tuberkelbacil. Zoo eischte b.v. Strumpell voor
een « Frilhdiagnose » uitdrukkelijk het aantoonen van ibacillen. Grancher heeft
de verdienste de vroegdiagnose weer losgemaakt te hebben van het bacillenhoesten en de belangstelling wakker geroepen te hebben voor de vó6rbacillaire
stadia. Hij schiep het minitieuse percutorische en auscultatorische longtoponderzoek, wat door Turban verder werd uitgewerkt. - De longtuberculose der
volwassenen zou, zoo stelde men zich dat pathologisch-anatomisch voor, in den
top met een tuberkel beginnen, die centraal verkaasde en aan de periferie
nietuw%tuberkels vormde. Door verdere uitbreiding ontstonden dan het twéede
en derde stadium van Turban. Het probleem der phthiseogenese was toen alleen
maar, waar vandaan en onder welke omstandigheden die eerste toptuberkels
ontstonden.
Deze leer van het begin der volwassenenphthise in de longtoppen berust op
klinische als pathologisch-anatomische waarnemingen, die verkeerd geinterpreteerd werden. Dank zij de uitvinding van Prof. Röntgen weten wij tegenwoordig,
dat dew afwijkingen berusten op reeds vrij ver ontwikkelde stadia der phthisische ontwikkeling, die reeds maanden, ja jaren bezig kan zijn.
Röntgenologisch blijken vaak vluchtige, op andere plaatsen gelocaliseerde
afwtjkingen voorafgegaan te zijn, die subjectief geen verschijnselen behoeven
gegeven te hebben.
Van het klinisch standpunt, van het begin in den top leidden de pathologen
af, dat de door hen gevonden litteekens en gelsoleerde kleine haardjes de beginstadia waren, die klinisch nog niet waren te diagnoseeren. Tegenwoordig weten
wij, dat die litteekens niet het begin, maar de restanten zijn van een proces,
dat meest in den kinderleeftijd heeft plaats gehad en ook toen slechts zelden
het begin van een phthisische ontwikkeling heeft kunnen zijn.

Zonder verder op de beteekenis van deze haarden in den top, alsmede van
het « vroege infiltraat » in te gaan, kan gezegd worden, dat tegenwoordig een
vroege diagnose in ieder geval moet omvatten een onderzoek, niet alleen van
de toppen, doch van de geheele longen en dat tevens nagegaan moet worden
of er objectieve of subjectieve ziekteverschijnselen zijn, die erop wijzen, dat de
gevonden afwijk ngen nog niet tot rust zijn gekomen, actief zijn. Eerst uit
de resultaten van al deze onderzoekingen mag men besluiten of een gevonden
afwijking werkelijk tot een ziekte aanleiding heeft gegeven of dat dit gevaar
dreigt of niet.
Zoo een vroegdiagnose is niet alleen voor de genezing van belang, maar ook
om omgeving voor besmetting te behoeden. Men mag aannemen dat iedere
longtuberculose als « gesloten tuberculote » begint. De tuberculosebestrijding
zich dus hebben te werpen op die « vroege diagnose » en zal tevreden mogen
zijn, indien het haar gelukt, de longtuberculose te vinden in het gesloten stadium.
Het is nu 'de ervaring van alle tuberculosegeneesheeren, dat dit nog lang niet
algemeen' het geval is. Braeuning o.a. toont dit aan, aan de hand van de resultaten, die hij op zijn consultatiecabinet te Stettin verkreeg,
Door van tuberculosepatiënten de omgeving, dat zijn de personen, die met
hen in aanraking komen en daardoor kans hebben besmet te zijn, te onder-
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zoeken, komt men meer infecties op het spoor. Een deel dezer besmettingen
heeft daarbij, zooals tegenwoordig wel algemeen bekend is, reeds tot actieve
processen aanleiding gegeven, zonder dat de patiënt zelf weet, dat hij ziek is.
Dergelijke onderzoeken worden te Stettin sinds jaren verricht, niet alleen in,
doch ook buiten de gezinnen van open tuberculose patiënten, en toch waren de
resultaten in 1928 zoodanig dat van 264 nieuwe open tuberculose patiënten er
slechts 43, d.i. 18% als gesloten patiënten bekend waren. De overige 82%
kwamen eerst voor onderzoek toen ze reeds positief spectum hadden. Ook
Koester geeft op, dat op de consultatiebureelen gemiddeld 75% der open tuberculose patiënten te laat, d.i. in het open stadium, warden gevonden.
Eerst in de laatste jaren is het algemeen bekend geworden, wat de oorzaken
van deze poovere resultaten zijn
11° De longtuberculose veroorzaakt in de meeste gevallen in het begin niet de geringste klachten en evenmin uiterlijk zichtbare veranderingen. Wanneer
de eerste klachten komen, hebben wij vaak reeds met een ernstige, niet zelden
open tuberculose te doen.
2° ,Ook wanneer de tuberc,ulose vroegtijdig klachten veroorzaakt, zijn deze
meestal zoo gering en vluchtig, dat de zieke niet eens naar den dokter gaat en.
zoo wisselend en zoo weinig karakteristiek, dat de dokter , wanneer hij al geconsulteerd wordt, aanvankelijk niet aan tuberculose denkt.
3° In het begin van de ziekte vallen percussie en auscultatie wel steeds
negatief uit, zelfs wanneer reeds een duidelijke afivijking op de röntgenopname
is te zien.
4° Een open longtuberculose kan zich in eenige maanden ontwikkelen bij een
voorheen röntgenologisch gezond bevonden patiënt.
Percussie en auscultatie zijn dus onvoldoende om het beginstadium der longtuberculose te vinden. Hoe moet dit dan wel gebeluren ?
Redeker is de eerste geweest, die de juiste conclusie trok en eischte, dat de
geheele bevolking röntgenologisch nagezien zou warden, terwijl het onderzoek
zeker tweemaal per jaar zou moeten plaats vinden, wegens het soms acute
verloop van de tuberculose. Men moet niet wachten tot de patiënt zich zelf
bij den dokter meldt, doch moet hem actief zoeken. Men moet het itntgenonderzoek onder de « gezonden » ;toepassen.
Eerst dan zal men practisch alle zieken aan longtuberculose In het beginstadium gevonden hebben, het stadium waarin de patiënten meestal zelf niet
weten, dat zij ziek zijn (tuberculosis inappercepta).
Hoewel theoretisch juist, is dit doel nog niet bereikt; een gedeeltelijke
verwezenlijking immers, is sinds 1941 in ons land reeds tot stand gebracht,
dank zij de « rtintgen.scopiekleinbeeldopname ». Door beperking der mogelijkheden tengevolge der oorlogsomstandigheden, werden slechts bepaalde groepen
vóór het röntgenscherm gebracht.
In de eerste plaats zou toch dienen te worden gezorgd, dat die groepen van
de bevolking, waarbij de meeste kans is, beginnende gevallen van tuberculose
te vinden, geröntgend worden. Noemen wij
1) De omgeving van een open tuberculose patiënt. Deze omgevingsonderzoeken zouden zich niet mogen beperken tot het gezin en de huisgenoten van
den patiënt, doch zouden allen moeten omvatten, die op eenigerlei wijze met
den patiënt in contact kunnen geweest zijn. Van de aldus eventueel gevonden
patiënten zal dan weer de omgeving onderwicht worden.
2)- Groepsonderzoeken van personen, waarbij b.v. de levenswijze het meebrengt, dat door nauw contact infecties gemakkelijk plaats vinden, of, die door
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hun leeftijd bijzonder gedisponeerd zijn; b.v. scholieren, studenten, fabrieksarbeiders, bureelbedienden, militairen, enz.
Verschillende navorschers hebben erop gewezen, dat er een verband best aat
tusschen deze beide onderzoeksmethoden en wel dit, dat hoe nauwkeuriger en
verder de omgevingsonderzoekingen worden uitgevoerd, hoe minder open tuberculose patiënten met het groepsonderzoek ontdektworden. Als vergelijkende
illustratie zullen eenige cijfers van het modelconsultatiebureel in Stettin de
lezers wel interesseeren.
In 1928 werden onder 100 personen, die door den huisdokter gestuurd waren
wegens verdenking van tuberculose, 11,4 actieve tuberculose gevonden, waarvan
4 33 % open. Onder 100 personen uit de omgeving van open tuberculose
patiënten, waren 6,3 actieve t.b.c., waarvan 0,8 = 13 % open. Dit onderzoek
van die gezonde patiënten uit de omgeving van een apentuberculose patient is
dus qua methode van vroege diagnose belangrijker. Dat niettegenstaande een
ruim omgevingsonderzoek toch slechts 18 % der nieuwe open tuberculose
patiënten als gesloten bekend waren, vindt zijn oorzaak in drie feiten :
1°) het omgevingsonderzoek kan nooit zoo volledig wezen, dat iedereen, die
met een patiënt contact heeft gehad opgespoord kan worden. Vooral in de stad
is het moeilijk z)J.lk een onderzoek ver genoeg door te drijven;
2°) het komt nogal eens voor, dat patiënten, waabij niets wordt gevonden,
reeds als zij na een half jaar ter controle terugkwamen, een open tuberculose
hadden. Het controle onderzoek zou dus tweemaal per jaar moeten plaats vinden,
wil men dergelijke verrassing voorkomen.
3°) De mogelijkheid van exacerbatie (plotselinge verergering) en endogene
reinfectie. Hoe groot de rol is, die deze reinfectie speelt in het tot stand komen
van een tuberculeus longproces, weten we wel is waar nog niet.
Vooral Braeuning, Kayser-Petersen, Kattendidt en Wiewiorowski hebben gewezen op de beteekenis van het groepsonderzoek. De resultaten, die deze verschillende onderzoekers verkregen, lopen niet ver uiteen. Afgerond kan men zeggen,
dat op een groep van 1.000 gezonden, 2 tot 4 patiënten met open tuberculose
gevonden worden en 20 tot 25 met vormen van een actieve, gesloten of onder
controle te houden tuberculose.
Kayser-Petersen heeft de resultaten, die hij met de verschillende werkwijzen
tot opsporing van tuberculose longafwijkingen, op het consultatiebureau te
Jena verkreeg, met elkaar vergeleken. Door de bereikte resultaten naast elkander
te plaatsen krijgt men niet alleen een goed beeld van hetgeen met iedere
methode te bereiken valt, maar ook zijn de methoden onderling te vergelijken.
De gevonden longafwijkingen worden door hem verdeeld in :
I gesloten, inactieve longtuberculose;
II gesloten, actieve productieve longtuberculose;
III gesloten, actieve infiltratieve longtuberculose;
IV Open, actieve infiltratieve longtuberculose;
V Open, uitgebreide longtuberculose.
Hierbij vertegenwoordigen III en IV samen infiltratieve « Fruhformen ».
Tuberculeuse afwijkingen I tot en met V werden gevonden :
bij patiënten die wegens verdenking nopens het bestaan van tuberouleuse
longafwijkingen door hun huisarts waren gestuurd
17,1 %
bij intrafamiliair omgevingsonderzoek
12,0 %
bij extrafamiliair omgevingsonderzoek
2,9 %
bij groepsonderzoek
0,8 %
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Bij iedere 100 onderzochte personen van elke groep werden gevonden :
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Uit deze gegevens blijkt dus, dat wel is waar bij de intrafamiliaire omgevingsonderzoeken minder positieve resultaten worden gevonden dan bij de patiënten,
die door den huisarts worden gestuurd, doch dat het a antal actieve processen
slechts weinig achter blijft en de infiltratieve, beginnende vormen zelfs duidelijk_
overwegen. Gerekend op iedere 100 gevonden afwijkingen brachten de intrafamiliaire omgevingsonderzoeken de helft meer prognostische gunstige gevallen
aan het licht en meer dan driemaal zooveel infiltratieve beginnende vormen
dan de groep patiënten, die door den huisarts waren gestuurd, waarvan steeds;
nog een vierde uitgebreide phthisis heeft, De groepsonderzoekingen leverden
onder de positievegevallen ongeveer evenveel prognostisch gunstive actieve
processen als de groepdoor den huisarts gestuurd. Wat betreft de infiltratieve
beginnende vormen, werd bij het intrafamiliaire omgevingsonderzoek driemaal
zooveel van deze vormen gevonden als bij het groepsonderzoek. Toch was hierhet resultaat nog iets beter dan bij de groep patiënten die door den huisart s
gestuurd werden.
Belangrijk zijn nog de waarnemingen van de zelfde onderzoekers dat de
leeftijd 15-25 jaar wel zeer gunstig was voor de ontwikkeling van infiltratieve
« Friihformen »; zij vonden zelfs 2/3 der infiltratieve vormen op dezen leeftijd.
Dit alles samen met het feit, dat een groot percentage van sterfgevallen
aan tuberculose op dezen leeftijd valt, doet ons het belang inzien van het
onderzoek naar het voorkomen v an longafwijkingen op dien leeftijd (studenten) .
.

.

Het belang van een vroegdiagnose n aar de tuberculosis inappercepta, in het
bijzonder bij kinderen en studenten, komt uit al deze gegevens op den voorgrond. Doch vooral dient op dit gebied de methode met de röntgenstralen te
worden voorafgegaan door het toepassen der tubelrculinereactie. Door lic,t onderzoek der kinderen met tuberculine krijgt men een indruk over de verspreiding
van tuberculose onder een bepaalde bevolking.
Hoe meer tuberculose in een bepaalde streek, hoe meer kans op besmetting,
hoe hooger het percentage kinderen, dat positief reageert. Tevens leert ons
een regelmatig, b.v. jaarlijks herhaald onderzoek, op welken leeftijd ze besmet
worden. Van ieder nieuw positief reageerend kind kan naar de bron gezocht
worden en zoodoende de infectie-modus nagegaan worden. Daarnaast wordt,
bet röntgenonderzoek toegepast, waardoor men kan zien, welke gevolgen de
infectie voor het individu heeft gehad.

..

.
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Daarbij valt steeds weer op, zoowel bij kinderen als bij volwassenen, dat
de infectie slechts zelden tot ziekte a anleiding geeft.
Slechts dan wanneer er of een zeer nauw contact tusschen de bron van
besmetting en den patiënt heeft bestaan, of de weerstand v an den patiënt
gering is, vindt men ziekelijke afwijkingen.
Via het tuberculinepositieve kind kan men op zoek gaan naar de 'besmettingsbron, eveneens wordt het 'mogelijk den infectie -modus na te gaan en dan blijkt
het steeds weer, dat de opentuberculose patiënt de bron voor tuberculoseverspreiding is. Tevens kan via het positief reageerend kind worden nagegaan
de rol welke intra- en extradomiciliaire infecties spelen.
Het groot nu van het röntgenonderzoek is geweest, d e tuberculosis inappercepta bij kinderen te leeren kennen. Onderzoekers als Opitz hebben erop
gewezen, dat bij vele, soms zeer geringe tuberculeuse longafwijkingen, tuberkelbacillen uit het spoelvocht van de nuchtere maag zijn te kweeken, terwijl
microscopisch in het sputum geen bacillen worden gevonden. Welke rol deze
patiënten als besmettingsbron spelen, weten wij nog niet. Het tuberculine- en
rëntgenschoolonderzoek zal daarin kunnen helpen door het zoeken naar de
bron die de oorzaak is van een nieuw geïnfecteerd kind. Bij een nauwkeurig
omgevingsonderzoek v an zulke kinderen behoort zeker het onderzoek van
kinderen in klasverband. Hierbij zal kunnen uitgemaakt, welke rol vriendjes
met een tuberculosis inappercepta spelen voor het tot stand komen van een
infectie, of erger van een specifiek longproces.
In de geneeskundige literatuur der laatste tien jaren is er herhaalde malen
op gewezen, welke groote beteekenis het riintgenonderzoek bekleedt voor de
nieuwere inzichten in de phtphiseogenese. Ja, het is alleen dit onderzoek,
dat het mogelijk maakt in vivo een beginnende longaandoening te diagnoseeren.
Geleerde onderzoekers hebben aan de hand van getallen aangetoond, dat een
regelmatig doorlichten van groepen 10 maal meer opentuberculose patiënten
ontdekt, dan de klinische onderzoeken met inbegrip der anamnestische (4)
gegevens.
Indien hij het röntgenonderzoek nu afwijkingen worden gevonden, is een
volledig onderzoek — anamnese, physisch onderzoek, bloedonderzoek, sputumonderzoek, enz. nodig om, met name de vraag naar de aetiologie van de
activiteit der gevonden aswijkingen te kunnen beantwoorden.
Het aantal röntgenologisch vast te stellen gevolg en van infectie bij schoolkinderen is veel geringer, d an het aantal onderzoeken naar de gevoeligheid
voor tuberculine (vandaar dienen de twee elkaar aan te vullen) .
Vóór den oorlog werden door schoolartsen naar tuberculeuse longafwijkingen
gezocht, doch hierbij
hierbit werd nooit het röntgenonderzoek toegepast. Eerst sinds
1941 bij kindergroepsonderzoeken in ons land in voege gebracht door ProJuventute, is het thans, dank zij de nieuwe technische mogelijkheden, op weg
naar algemeene toepassing.
Het buitenland ons daarin voor zijnde werden te Philadelphia 2.126 schoolkinderen van 5-18 jaar onderzocht. Het onderzoek omvatte een tuberculine
reactie, waarbij eerst 0,01 mgr. a Altuberkulin » intracutaan werd ingespoten
en bij negatieven uitslag achtereenvolgens nog 0,1 mgr. en 1 mgr. Verder
werden alle kinderen rbntgenologisch en klinisch nagezien.
Op 5-jarigen leeftijd reageerden 37,7.% en op 18-jarigen 90 % positief op
tuberculine.
(4) Anamnese noemt men het onderzoek dat een arts d oor vragen instelt naar
afkom st, bloedverwantschap, verleden, enz., van een patiënt.
,
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De gevonden longafwijkingen werden in de volgende vier groepen verdeeld :
1°) Manifeste (5) longtuberculose, die een 'behandeling in een sanatorium
noodig maakt. Dit werd in 0,5 % gevonden. Bij meisjes vaker dan bij jongens
en bij negerkinderen 4 keer meer dan bij blanke kinderen.
2°) Latente (6) toptuberculose, die op de riintgenopname te zien was en
aanzien werd als voorlooper van de volwassentuberculose 1 %. Ook vaker
bij meisjes. Deze m oe ten voortdhrend onder controle blijven.
3°) Latente infiltraten in de longen van het kinderlijke type. Ook in 1 %.
Deze bleven onder controle tot dat vast stond ddt zich geen progressieve
tuberculose ontwikkelde.
4°) Latente tuberculeuse haarden in de hilusklieren in 10)%. De eerste
drie groepen komen ongeveer overeen met de indeeling van Braeuning der
open en actieve longtuberculose. Neemt men aan dat op sch ool de kinderen
van 5-18 jaar in Philadelphia at: 50 ,% geïnfecteerd waren (op 5 jaar in
37,7 % en op 18 jaar in 90 .%) dan komen op 100 geïnfecteerde kinderen
± 5 kinderen voor met een actieve tuberculose.
Door den pionier van het rontgenkleinbeeld, MØUel de Abreu, werd in
1938 gansch de bevolking van Rio de Janeiro onderzocht. Volgende vaststellingen in het belang eener prophylaxie tegen t.b.c. onder de schooljeugd
werd bereikt :
Van de 550.000 personen in rechtstreeksche betrekking met kinderen zijn
er 1,25 % tuberculeus; d.w.z. 6.875. Onder dezen zijn omvat : 2.500 ouders,
1.875 dienstboden en 2.500 tot de familie behoorend of vrienden. Het vrouwelijk
geslacht behoort tot de meest schadelijke besmettere tengevolge v an intiemen
omgang met kinderen; moeders 4,4 %, vrouwelijke dienstboden 4,25 i%, vaders
2,8 i%, mannelijke dienstboden 2,66 %.
Bij een onderzoek van 5.135 schoolkinderen in de stad Pees waren er 1.431
positieve tuberculinereacties, waarvan 1 % acute processen en 2 % actief
verdachte afwijkingen die onder controle behoefden te blijven.
In Roemenië vindt Bann onder 2.149 kinderen van het platte land en uit
stedelijke kinderbewaarplaatsen en volksscholen 49,1 % die een positieve tuberculine reactie hebben — 19,1.% toonden een niet voortschrijdende longtuberculose -- 2 % actieve longtuberculose -- 0,6 % hiluskliertuberculose (7) .
Op 1.500 schoolkinderen vindt Dorn in 43 % - 64 % een positieve zalfreactie. Onder de positieven vindt hij in 4 % een actieve longtuberculose en in
12 % een zekere röntgenafwijking.
Aschenheim vond op 6.788 r5ntgendoorlichtingen van schoolkinderen 45
gevallen van actieve kindertuberculose van de longen = 0,64i% waaronder
5 gevallen van uitgebreide besmettelijke tuberculose, die aan de omgeving
onbekend waren.
In 1931-32 werdt bij 1.610 scholieren der laagste klassen van de volksscholen te Debrecen het voorkomen v an tuberculeuse afwijkingen nagegaan
waarvan 29,6 % positief reageerden. Röntgenologisch werden 1.583 kinderen
onderzocht. Bij 935 kinderen = 59,1 % werden geen afwijkingen gevonden.
13ij 648 kinderen e 40,9 i% werd een of andere verandering gevonden (biij
jongens in 47,7 % en bij meisjes in 40,2 '%) ; op de 1.610 hadden 4,2 % een
afwijking, die als actief werd beschouwd.
Het onderzoek van 100.000 kinderen van 5-15 jaar in Massachusetts riintgenologisch nagezien leverde volgende resultaat : op een leeftijd van 5 jaar
hadden 15 '% kinderen een -F tuberculine reactie en op 13-jarigen 'leeftijd

.

.
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(5) ZØ die afwijkingen_ waarbij klinische verschijn selen zijn vast . te stellen.

(6) Indien de röntgenopname de afwijking eerst ontdekt.
(7) Hitus: de longpoort, waar de .hoofdtakken der luchtpijpen en de groote vaten

de long naar binnen gaan.
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45 %. 1 .% der kinderen hadden een typische kindertuberculose v an de
longen en bij 3,5 % bestond verdenking, dat de r5ntgenologisch gevonden
processen nog niet tot rust gekomen waren.
Bij het overzien v an al deze navorschingen vallen enkele bijzonderheden aan
te stippen :
a) De verschillende manieren waarop het onderzoek wordt uitgevoerd.
Terwijl nu eens alle kinderen niet alleen op gevoeligheid voor tu berculine
wolden onderzocht, maar tevens röntgenologisch worden nagezien; worden
andermaal alleen de positief reageerende kinderen röntgenologisch onderzocht. De tuberculine reactie wordt echter niet steeds op dezelfde manier
uitgevoerd, terwijl ook de techniek van *het röntgenonderzoek niet overal
dezelfde is. Dit zijn allemaal oorzaken van kleine verschillen in de resultaten, die een vergelijking dezer moeilijk maakt.
Verder schijnen in den Zomer de meeste tuberculeuse processen aan het
licht te komen, zoodat op het jaargetijde gelet dient te worden.
b) De uiteenloopende wijze waarop de longafwijkingen worden ingedeeld.
Vele Europeesche onderzoekers stellen zich tevreden met de verdeeling
in actieve, inactieve en verdachte afwijkingen. Bij een ëénmalig onderzoek —
hoe uitgebreid ook -- is het niet altijd uit te maken of een gevonden proces
van tuberculosis inappercepta, actief is of reeds tot rust is gekomen. Een
langdurige observatie is dan noodig.
De beteekenis der besmettingskans en de opsporing er van, alsook het
wee rstandsvermogen, zijn even veel punten om de verschillen in de uitkomsten
te verklaren.
Alle schoolkinderen en studenten regelmatig röntgenologisch onderzoeken
zou een ideaal zijn, dat thans nog niet genoeg wordt ingezien, waardoor
een totaal doorgedreven tuberculosebestrijding tot een maximum kan worden
opgevoerd. Van staatszijde zou een dergelijk onderzoek der schooljeugd
verplichtend dienen te worden gemaakt, zonder van andere bevolkingsgroepen
te spreken. Het rdntgenscopiekleinbeeldtoestel biedt daartoe alle mogelijkheden (8).
Dergelijke doorgedreven röntgenologische onderzoeken, leeren ons de localisatie, de uitgebreidheid en eenige anatomische bijzonderheden (b.v. infiltraat —
verkalking — cavernevorming — enz.) der afwijkingen. Dergelijke onderzoeken
zijn echter niet volledig en dienen door een volledig klinisch onderzoek verder
aangevuld die een selectie mogelijk maakt, en de kans sterk vermindert,
dat iets anders in het spel zou zijn dan tuberculose.
Zekerheid echter hebben wij d an eerst wanneer in het sputum tuberkelbacillen worden gevonden. Dit zal bij groepsonderzoeken van schoolkinderen
wel zelden voorkomen, zoodat de diagnose theoretisch gesproken, bijna st ee ds
een waarschijnlijkheidsdiagnose wordt, waarvan de mate van waarschijnlijkheid
afhangt van de uitkomsten van het volledige onderzoek, met inbegrip der
anamnese (contact met opentuberculoselijders) .
Soms ook zal de diagnose niet rechtstreeks zijn te stellen en dan zal een
herhaald onderzoek eerst een diagnose mogelijk maken. Ook dient gevraagd,
of het p ro ces de gezondheid benadeelt of dit dreigt te doen ? En deze vraag
kan gesplitst worden : a) Er kan gevraagd worden of het proces genezen
is of niet, zoo neen, of het zich uitb re idt of teruggaat ? ; b) Welk is de
prognose ?
Een scherp begrensde verkalkte haard, of een verkleving der pleurabladen
van den sinus-phrenicocostalis worden algemeen als genezen resten beschouwd.

.

(8) Zie daarover uitvoerig mijne bijdragen in Vlaamsch Kruiporgaan, jaargang 18
en 16, nummers 2, 1 en 2 (1942-43).
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met litteekenvorming
litteekenvorming nog
niet een
eengenezing
genezingvan
van
longtuberculose
proces met
nog niet
longtuberculose
beteekent.
rust komen
atomen op
op de
de
beteekent. Deze
Deze genezing
genezing duurt
duurtveel
veel langer,
langer, dan
dan het
het tot rust
röntgenopname zou
het algemeen
algemeen bekend,
bekend, dat
dat
röntgenopname
zou doen
doen vermoeden.
vermoeden. iBovendien
Bovendien is
is het
in de
de litteekens
litteekens(kalkhaarden)
(kalkhaarden) jaren
jaren lang
levende bacillen
,bacillen blijven
blijven nestelen.
nestelen.
lang levende
Vóór men
men van
Vóór
van een
eengenezen
genezenaandoening
aandoening mag
mag spreken,
spreken, moet
moet men den
den
patiënt jaren
jaren lang
lang onder
ondercontrole
controlegehouden
gehouden hebben.
hebben.
patiënt
Wanneer
dus met
met het
hetéénmalig
éénmaJ.igrantgenonderzoek
röntgenonderzoek niet
,kan gezegd
gezegd
Wanneer nu
nu dus
niet kan
worden, dat
een proces
proces genezen
genezen is
is of
ofniet,
niet,moet
moetditditröntgenonderzoek
röntgenonderzoekworden
'Worden
worden,
dat een
herhaald
korte tusschenpoozen,
tusschenpoozen, daar
de activiteitssymptomen
activiteitssymptomen ons maar
maar
herhaald met
met korte
daar de
al te
te vaak
vaakininden
densteek
steek
laten.
herhaalderöntgenonderzoek
röntgenonderzoek is
ook de
de
laten.
Dit!Dit
herhaalde
is ook
eenige
maken of
of een
een proces
proces zich
zich uitbreidt
uit'breidt of
of terug
terug gaat.
gaat.
eenige manier
manier om
om uit
uit te maken
Bespreken
de indeeling
indeeling van
van verkregen
verkregen resultaten
resultatenvan
vandoorgedreven
doorgedreven
Bespreken we
we thans de
riintgenonderzoek
eindeeen
eenklaar
klaar:beeld
beeldop
op te
te hhangen
röntgenonderzoek
tenteneinde
over de
de nieuwe
nieuwe
angen over
inzichten eener
eener tuberculose
tuberculoseprophylaxie.
groepsonderzoeken isis steeds de
de
inzichten
prophylaxie. Bij
Bij groepsonderzoeken
behoefte Igevoêld,
resultaten op
op overzichtelijke
overzichtelijke wijze
wijze in
in te
tedeelen.
deelen.
behoefte
gevoeld, de
de resultaten
noodzakelijkheid om
diagnoseeren der opnamen
opnamen van
van een
eenonderzoek
onderzoek
De noodzakelijkheid
om het diagnoseeren
het rdntgenscopiekleinbeeldsysteem
röntgenscopieklein,beeldsysteem centraal
organiseeren spreekt
spreekt van
van
met het
centraal te organiseeren
zelf,
,gezien de
de bbeoordeeling
door meer
meer dan
dan één
één arts
msmoet
moetgebeuren.
gebeuren. Om
Om de
de
zelf, gezien
oordeeiing door
gewenschte
verliezen dient
dient van
van te
tevoren
voreneen
eenschema
schemaopgesteld,
opgesteld,
gewenschte eenheid
eenheid niet
niet te verliezen
waaraan
waaraan iedereen
iedereen zich
zich houden
houden moet.
moet.
Wat nu
nu betreft
betreft de
de gevonden
gevonden afwijkingen
afwijkingen bij
'bij schoolkinderen
schoolkinderen moet
het in
in
Wat
moet het
de
eerste plaats
plaats de
de bedoeling
bedoeling zijn
zijn van
van dergelijke
dergelijke onderzoeken
onderzoeken na
te gaan
gaan
de eerste
na te
of de
de infectie
infectie aanleiding
aanleiding heeft
heeft gegeven
gegeven tot
tothet
hetontstaan
ontstaanvan
vanlongafwijkingen.
longafwijkingen.
In
de tweede
tweede plaats
plaats dient
dient erergelet,
gelet,of of
kinderenmet
met
longafwijkingen hun
hun
In de
kinderen
longafwijkingen
medescholieren
besmetten.
medescholieren kunnen besmetten.
Naar
mijne opvatting
een volgende
volgende indeeling
indeeling der
der resultaten
resultaten bij
'bij de
de lezing
lezing
Naar mijne
opvatting is een
van kleinbeeldopnamen
kleinbeeldopnamen de meest
meestbruikbare,
bruikbare, waar
waarhierbij
hierbijwarden
wordenonderscheiden
onderscheiden:
:
1) Geen afwijkingen
,bij het
1)
a.fwijkingen ,bij
het röntgenonderzoek
röntgenonderzoek gevonden
gevonden = tuberculeuse
tuberculeuse
infectie (de
(de tuberculine
tuberculine reactie
reactiepositief)
positief);
;
2)
2) Niet actieve
actieve afwijkingen
afwijkingen = genezen
genezentuberculose;
tuberculose;
3) Actieve
3)
Actieve afwijkingen
afwijkingen = niet
nietgenezen
genezentuberculose;
tuberculose;
4)
4) Twijfelachtige
actieve afwijkingen.
afwijkingen.
Twijfelachtige actieve
vormt een
een uitstekend
uitstekend uitgangspunt
uitgangspuntvoor
voorverdere
verdereindeelingen.
indeelingen.
Deze indeeling
indeeling vormt
Al naar
Al
naar gelang
gelang de
de behoeften
,behoeften van
van het
het onderzoek
onderzoek zal
3 en
en 44kunnen
kunnen
zal men
men 2,
2, 3
onderverdeelen.
indruk te
te geven
gevenvan
vaneenige,
eenige,anatomische
anatomische
onderverdeelen.Om
Omtevens
tevens een
een indruk
bijzonderheden, die
de tuberculeuse
tuberculeuse afwijkingen
afwijkingen bij
bij kinderen
kinderen op
op den
den
bijzonderheden,
diejuist
juist 'bij
bij de
voorgrond treden,
naast hierbovengenoemde
hierbovengenoemde indeeling,
indeeling, de
de uitkomsten
uitkomsten
voorgrond
treden, kan
kan men naast
van
het röntgenonderzoek
röntgenonderzoek in
in grove
grovetrekken
trekkennaar
naarvolgende
volgendebijzonderheden
bijzonderheden
van het
kalkhaardjes -— versterkte
versterkte hilusteekening
hilusteekening met
met of
of zonder
zonder zichtzichtverdeelen, n.l.
verdeelen,
n.l. kalkhaardjes
bare
klierzwelling --- van
vanden
denhilus
hilus
'uitgaandestrengvormige
teekening
bare klierzwelling
uitgaande
strengvormige teek
erving —
tubeerculeu,s
infiltraat
haardvormigeuitzaaüng.
uitzaaiing.InIn deze
deze laatste
ofof haardvorm:ige
laatste vier
vier
tUberculeus infiltraat
rubrieken,
afwijkingen geplaatst
geplaatst worden,
worden, waarop
waarop de
deindeeling
indeeling
rubrieken, kunnen
kunnen ook
ook die afwijkingen
inactieve en
niet actieve
actieve afwijkingen betrekking
betrekking hebben.
hebben. Komt
een
Komt b.v.
b.v. op
op een
inactieve
en niet
röntgenopname naast
haarden, een
een infiltraat
infiltraat voor,
voor, dan
dan .wordt
,wordt alleen
alleen het
het
riintgenopname
naast kalk
kalk haarden,
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infiltraat
volledig onderzoek
onderzOek van
kinderen met
actieve of
of
infiltraat geplaatst.
geplaatst. Bij
Bij een
een volledig
van kinderen
met actieve
twijfelachtige
afwijkingen, dat
op een
eenröntgenonderzoek
röntgenonderzoek volgt
volgt,, wordt
wordt
twijfelachtige actieve
actieve afwijkingen,
dat op
n,atuurlijk
anamnese besteed.
·besteed. In
In het
hetbijzonder
:bijzonder diene
diene
natuurlijkalle
alleaandacht
aandachtaan
aan de
de anamnese
gelet of aandoeningen
v an tuberculeusen
gelet
aandoeningen 'Van
tuberculeusen aard
een
aard doorgemaakt
doorgemaaktworden
wordenen
en of een
infectiebronbekend
bekendis.
is. Daar
Daar dit
dit vooral
vooral voor
voor het
hetomgevingsonderzoek
omgevingsonderzoek van
van
infectiebron
,belang
de anamnese
anamnese bij
,bij dit
dit onderzoek
onderzoek vaak
vaak aangevuld
aangevuld kan
kan worden,
worden, zal
zal
belang is
is en de
de anamne
se hier,
de
anamnese
h.lJer, voor
voor zoover
ooover nodig,
noodig, aangevuld
aang.e!VWd worden
worden met gegevens,
gegevens, die
die
eerst bij
eerst
bij het
het omgevingsonderzoek
omgevi.ng\90nderzoek werden
werden verkregen.
vm-kregen.
Muller onderzocht
Muller
onderzocht 371
14 jaar
jaar en
en bekwam
bekwam:: 46
46 maal
maal
371'kinderen
kinderenvan
van4 4 tot
tot 14
werden
proces; 12 maal
maal een
een
werden geen
geen afwijkingen
afwijkingen gevonden;
gevonden;40
40keer
keer een
een genezen
genezen proces;
actief proces
procesen
en 44 k
eer een
actief
keer
een twijfelachtig
twijfelachtig actief
ne 16
16 actieve
actieve en
en
actiefproces.
poos. De
twijfelachtige actieve afwijkingen
twijfelachtige
afwijkingen 'bespreekt
bespreekt hij
hij ddan
'Verder nauwkeurig.
nauwkeurig. Verder
Verder
an verder
lezen we
dat het
lezen
we nog
nog bij
bijzelfden,
zelfden onderzoeker,
onderzoeker, dat
het onmogelijk
onmogelijk is een
eenscherpe
scherpe
grens te
te trekken
grens
;trekken tusschen
tusschen actief
actief en
en inactief,
inactief, tenzij
tenzij 'men
men den
den pati
patiënt
verder
ë nt verder
kan nagaan.
nagaan. Is
Is dat
kan
dat niet
niet mogelijk,
mogelijk, dan
dan moet
moet men
men zich
zich verlaten
verlaten op
op een
een
zoo volledig
waarbij zooals
zooais we gezien
zoo
volledig mogelijk
mog'elijk onderzoek,
onderzoek, waaI'lbij
gezien hebben
hebben de
tleanamnese,
anamnese,
vooral 'bij
bij kinderen,
vooral
kinderen, van
van groot
groot belang is.
is. Steeds
Steeds zal
zal er
erechter
echter een
een groep
groep
van
twijfelachtige gevallen
overblijven, waarvan
zal afhangen
afhangen van
van
van twijfelachtige
gevallen overblijven,
waarvan de
de grootte
grootte zal
de
door den
denbetreffenden
,betreffendenonderzoeker
onderzoekervan
van'bepaalde
'bepaalde'symptomen.
symptomen.
de waardeering door
!Heel
bij de
de hierboven
hierboven gevoerde
gevoerde besprekingen,
besprekingen, van groot
groot belang
belang
!Heel zeker,
zeker, zal
zal bij
zijn, de
de cijfers
aa r de
zijn,
cijfers over proeven
proeven n
naar
de opsporing
opsporing der
der tuberc»lose
tuberc.llose haarden
haarden ddoor
oo r
den lezer
lezer bekend
,bekend te
te maken.
maken.
middel
middel der
der röntgenstralen
rdntgenstralenininons
ons land
land aan
aan den
Hoewel onze
onze actie
niet tot
Hoewel
actie· als
als gevolg
'gevolgder
deroorlogsomstandigheden
oorlogsomstandigheden niet
tot een
een
optimale methode
optimale
methode kon
kon uitgebouwd
uitgebouwd worden,
worden, heeft
heefthet
hetriintgenscopiekleinbeeldröntgen:scopieklein'beeldonderzoek ons
ons den
onderzoek
den mogelijken
mogelijken weg
weg geopend.
geopend.
a) Van
Van 15
a)
15 September tot
tot 31
31December
December 1941
1941 op
op een
een totaal
totaal van
van 571
571
kinderen, 11
11-16
jaar oud
:
kinderen,
...16 jaar
oud (jongens
(jongens en
en meisjes)
meisjes),, hebben
hebben we
we:
Tering : 33 (0,52%;
Tering:
(0,52'%;
Van tering
'%) ;;
Van
tering verdacht
verdacht:: 12 (2,1
(2,1 '%)
Tracheo-bronchiale adenopathie:
adenopathie : 39
39 (6,8
go ));;
(6,8 '%
Tracheo-:bronchiale
Borstaandoeningen : 44 (0,7
%) .
!Borstaandoeningen:
(0,7%).
b)
Van
iSeptember tot
December 1942
1942 onder
onder de
de studeerende
studeerende jeugd
jeugd der
der
an 'September
tot December
b) V
lagere- en middelbare
scholen, colleges en athenea
:
middelbare scholen,colleges
athenea bekomen
,bekomen we
we volgende
volgend'e tabel
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Provincie
Provincie Oost-V1.
Oost-VI.
(Aalst
(Aalst -- Oudenaarde)
Ouden8l8.rde)

1.654
1.654

1.447
1.447

126
126

33

66

Provincie Antwerpen
Antwerpen
(Antwerpen
(Antwerpen -- Mechelen)
Mechelen)

4.586

4.323
4.323

66
66

114
114

59
59

31
31

30.575
30.575

28.347
28.347

694
694

311
311

171
171

1.055
1.055

254
254

233
233

14
14

11

66

1 237
237

I 1.163
1.163

I

71
71

Provincie
Provincie Brabant
Brabant

(Groot-Brussel)
(Groot...Brussel)
Provincie
Provincie Henegouwen
Henegouwen
(Charleroi)
(Charleroi)

I

Totalen
Totalen j 37.069
37.069

Percent
Percent berekening
berekening::

1

34.350
34.350 I 900
900

-

—

I 428
428

93
1,10 %
% 1 0,6
93 %
% I 2,4
2,4 %
% 11,10
0,6 %
% I 3,1
3,1%
%
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iIn 'Mei 1943' onderzochten we scoutstroepen van Dendermonde en St. Niklaas
alsmede collegestudenten te Mons waarvan we volgenden uitslag bekwamen :
542
373
280

Dendermonde
St. Niklaas
College Mons
Totalen
Percent berekening :

1.195

512
344
256

14
6
2

3
10

17

22

1.112 1 30
93 %

12,51 %

1

13
13
3

0
0
2
(

1,84 %

1

2
0,17 %

(

1

29
2,4 %

Tusschen haakjes worde hier gezegd dat ons werkterrein zich niet enkel
tot de schooljeugd bepaalde, ook nijverheidsinstellingen waren het voorwerp
onzer belangstelling,
Met deze gegevens nopens het aandeel van het röntgenonderzoek in den strijd
tegen de tuberculose onder de schooljeugd, hopen we medegeholpen te hebben
aan het doorvoeren van eenige richtlijnen, als hygiënische 'maatregelen om de
ziekte te bestrijden. In de allereerste plaats blijven natuurlijk de te treffen
maatregelen tegen het contact met de besmettingsbron, vooral met den zieken
mensch als uitgangspunt en bron aller besmetting in de verspreiding der
ziekte. Om deze te vinden zal periodisch een weldoorgedreven onderzoek der
schooljeugd plaats vinden om zoo via het kind, de besmettingshaarden op het
spoor te komen.
Indien men bij deze onderzoeken let op de sociale omstandigheden, dan
zal de oplossing van al deze problemen gezamenlijk, richtlijnen kunnen geven
voor de hygiëne.
De resultaten door het schoolonderzoek tegen tuberculose doorgedreven tot
de bron, zullen het mogelijk maken een volledig inzicht te krijgen in de betrekking van alle individuën der bevolking tot detuberkelbacil en tuberculeuse
besmettingsbronnen. Zoo eerst wordt de tuberculeuse als volksziekte begrepen
en zal het mogelijk zijn de sterftecijfers nog verder terug te dringen dan
alleen tot het niveau der welgestelden. De verspreiding der ziekte zal met
meer succes tegengegaan kunnen worden, terwijl een juiste behandeling der
beginnende gevallen een goede kans op genezing mogelijk maakt.
Rechtstreeksche maatregelen, in den zin van de wet op de besmettelijke
ziekten zijn bij tuberculose niet op haar plaats. Daar de tuberkelbacil bij
sterke verspreiding geringe aanvalskracht toont, stellen wij bij de bestrijding
de afzondering van den zieke niet voorop.Goede voeding en lichamelijke
zelfverzorging zijn de beste middelen om den lichten aanvalsdruk van den
tuberkelbacil te weerstaan. Het gevaar der groote verspreiding kan men het
hoofd bieden door het opsporen van patiënten met opentuberculose, hun gedeeltelijke afzondering en andere voorzorgen ter bescherming van de omgeving.
Welvaart, die het peil van zindelijkheid, voeding, huisvesting en beschaving
beheerscht, is dan ook het beste bolwerk tegen de tuberculose. Daartoe dienen
de sociale en maatschappelijke inst anties in dezen strijd volksverbonden
samen te werken. Dan alleen kan hetmaximum van het vooropgezette doel
bereikt worden. Nu we thans in ons land, sinds 1941, d ank zij het initiatief
van den grootera, philaithroop Baron Empain, in den schoot vanPro-Juventute
en het Nationaal Werk tot Bestrijding der Tuberculose, beschikken over de
laatste verwezenlijkingen der rontgentechniek, n.l. een ambulant rflntgenkleinbeeldtoestel, zou het een lakse houding 'steekenen van de zijde der
bevoegde instanties (schoolbesturen en schoolgezondheidsdiensten) om niet te
ageeren en naar het voorbeeld van reeds vele inrichtingen, althans periodiek
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tot een röntgenonderzoek der schooljeugd over te gaan. Deze nieuwe methode
laat in breeden zin toe een maatschappelijken strijd aan te binden tegen
een zoo verschrikkelijk ziekteverschijnsel, dat op de allereerste plaats onze
jeugd bedreigt, en, aan deze preventieve actie kunnen zoowel particulieren
als openbare instellingen deelnemen. Waar het leven van tienduizenden en de
toekomst der natie op het spel staan, mag niet onverschillig worden toegezien, een krenterige weerbarstigheid is niet l anger duldbaar.

KERSTMIS EN DRIEKONINGEN
IN DE KUNST
door Jos PHILIPPEN
G een enkel feit uit de geschieden is heeft ooit de harten zoozeer bewogen
als de twee hoofdepisodes uit het leven van den Verlosser : Zijn geboorte in
den stal van Bethlehem en zijn kruisdood op den top van Golgotha.
Rond elk dezer twee h otdmotnenten groepeert zich een cyclus van gebeurtenissen : rond Golgotha al de feiten der Goede Week, van het Laatste
Avondmaal e tot de r Verrijzenis op Paaschmorgen; rond Bethlehem deze
van de Boodschap des Engels af, toen het Eeuwig Woord Go ds vleesch werd
in den maagdelijken schoot van Maria, tot de vlucht voor Herodes naar het
verre Egypte.
Goede Vrijdag heeft steeds diep op het gemoed ingewerkt omwille van zijn
schrijnende tragiek. Kerstmis omwille van de dichterlijke sfeer die men kon
weven rond de immer bekorende teederheid van het pas geboren Kindje en
rond de tengere verschijning van de zoetste en schoonste onder alle vrouwen.
Daar Waar de belanstelling van het volk voor een bepaald onderwerp
gewekt en zijn inbeelding bekoord wordt, spreekt het vanzelf dat ook de
kunstenaars, deze begenadigden en fijnstgevoeligen uit de massa, zich tot
datzelfde onderwerp zullen aangetrokken gevoelen.
Zoo zijn Kerstmis en Driekoningen twee der meest geliefde onderwerpen
geweest van alle christene tijden en volkeren, zoowel in de literatuur, het
tooneel ;en de folklore als in de beeldende kunsten.
Elke periode en elke school heeft deze thema's behandeld naar eigen aard
en eigen geestesstroomiingen; ook elke techniek heeft haar wetten, die hun
specifieken stempel drukken op de factuur van het kunstwerk.
Daardoor is het juist dat die talrijke en zeer verscheidene werken ontstonden,
die als zoovele cantica voortdurend de wondere schoonheid v an het kerstanysterie vormen, dat met de engelen uit de velden v an Bethlehem nog immer
het hosanna van vrede en verlossing meejubelt.
I

BRONNEN VAN INSPIRA ri i
'

Het Evangelie, in al zijn roerende soberheid en in zijn toon vol waardigheid,
die volkomen past bij de hoogverheven gebeurtenissen welke beschreven
weeen, is steeds de hoofdbron van inspiratie geweest en tevens de meest
eetrouw:bare, waaraan de kunstenaars putten konden.
St. Lucas en St. Mattheus vullen hierin mekaar aan : de eerste verhaalt de
geboorte, de tweede handelt over de Driekoningen.

KERSTMIS EN
DRIEKONINGEN IN
KUNST
KERSTMIS
EN DRIEKONINGEN
IN DE KUNST
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Deze korte
iDeze
ikorte beschrijvingen munten
munten in hun
hun eenvoud
eenvoud uit
uit door
door een verrukkelijke
verrukkeliJke
scl1oonheid:
de engelen
engelen die de
de vredesboodschap
v:redesboodscbap brengen;
brengen; de
de
schoonheid : het
het 'gezaIllg
igezang van
van de
v:reemde Magiërs,
Magiërs, die elk
elk op
opwonderbare
wonderbare wijze
wijze opgeopgeeenvoudige
eenvoudige herders
herders en
en de vreemde
komen aanbidden;
aanbidden; de
armoede van
van een
een
roeipen worden
roetpen
wordenom
omden
den Verlosser
Verlosser,te
te komen
de armoede
bevalling, ver
van huis,
huis, in
in een
eenvreemd
v'reemd onderkomen;
onJderkomen; de
de verslagenheid
vers~agenheid en de
de
bevalling,
ver van
van Herodes;
Herodes; de
die de
de Magiërs
Magiërs in
in een
een droom
droom verwittigt
verwittigt niet
niet meer
meer
list van
de engel die
naar
den valschen
valschen vorst
terug te
te keeren
keeren:: het
hetzijn
zijnalle
alleelementen
elementendie
die'afwisa1iwisnaar den
vorst terug
seldng,
spanning en poëzie
poëzie in
dn het
hetverhaal
verhaa;I brengen.
,brengen.
seling, spanning
Maar het
volik wil
wiJ.altijd
altijdnog
:nogmeer
meerenen
meer
bijzonderheden kennen
kennen over
over
Maar
het volk
meer
bijzonderheden
een feit
een
feit dat
datbelang
~inboezemt,
mboezemt, en
enzijn
zijnfantasie
fantasieborduurt
,borduurtsteeds
steedsweelderig
weelderig
rond bepaalde
bepaaMe 'gegevens,
genoegzame pittige
pittige anecdotische
anecdotische
gegervens,vooral
vooralals
als deze
deze geen genoegzame
bevatten.
details bevatten.
Over
wondere verloop
verloop van
van Christus'
Christus' geboorte
!geboorte wilde
wilde de
denieuwsgierigheid,
nieuwsgieriJg'heid,
Over het wondere
en ook
ook de
de devotie,
devotie, alle
alle leemten
leemten welke
welike in
inde
decanonieke
canoniekeEvangeliën
Evangeliënopengelaten
opengelaten
waren,
waren, tot
tot in
inde
dekleinste
kleinstebijzonderheden
bijzonderlheden aanvullen.
Elk gebeuren,
ook, zou
zou van groot
gelbeuren, hoe
hoe onbeduidend
OllIbeduidend ook,
groot belang
belang worden
worden en de
de
eene
andere symbolische
sytmlbolische beteekenis
Ibeteekeni.s krijgen.
krijgen.
bene of andere
iDie
volksfantasie zou
zou reeds
reeds zeer
a:eer vroeg
vroeg
IDie haast
haast onverzadiglbare
onverzadigbaredorst
dorstvan
van de
de volksfantasie
--- van
van de
de IIe
TIe eeuw
eeuw af
af —
- door de
de apocriefen
apocriefen en
en de
delegenden,
legenden gelescht
,gelescht worden.
worden.
~ meest
meest wonderbare
wonderbare verhalen
verhalen worden
worden door
door de
de pseudo-geinspireerde
pseudo-geïnspireerde auteurs
auteUI"8
De
het Evangelie
Evange1ie aan
aan te
te vullen
vullen en
en
uitgevonden,
gewoonlijkom
om de
de gegevens vvan
uitgevonden, ,gewoonlijk
an het
volk op
op te
te wekken
wekken tot
totdevotie
devotieen
enmeditatie;
meditatie; soms
somsechter
echterook
ookom
omketterijen
ketterijen
het volk
en dwaalleer ingang te doen
doen vinden.
vinden. De Kerk
Kerk is er
er dan
dan ook
ook herhaald
herhaald afkeurend
afkeurend
en veroordeelend
veroordeelend tegenover
wat
van uit
uit het
het
tegenoveropgetreden,
opgetreden,
watniet
nietbelet
beletheeft
heeft dat
dat van
Oosten
in onze
onze streken,
streken, en
en tot
totinindedelate
late
middeleeuwen,een
eenweelderige
weelderige
Oosten tot
tot in
middeleeuwen,
apocri.efenlegendenliteratuuit' gebloeid
gebloeid heeft.
heeft.
apocriefen- en
en legendnliteratuur
Grootendeels
Voml
ons
Grootendeelszijn
zijndeze
dezeapocriefen
apocriefenniet
nietininhun
hun oorspronkelijken
oor pronkelijken
vØ tot ons
m:aa.r wel
wel in
inlatere
laterevertalingen
vertalingenen
enbewerkingen,
bewerkingen, met
met telkens
teJarens talrijke
talrijke
gekomen, maar
..nieuwe
den smaak
smaak van
van tijd
tijd
nieuwe .inlasschingen,
.inlasachingen,naar
naargelang
gelangvan
van de
de vereischten
vereischten en
en den
en 'streek.
enstrk.
«De
Vora.gine, de
de ««vita
Jesu Christi
Christi»
van
« De ,gulden
gulden legende»
legende » van
van Jacdb
Jacob aa Voragine,
vita Jesu
» van
Historien der helliger
van Joarnes
lAldolfvan
van Saksen, de a«Histol1ien
heiliger driera
drien Coninghen
Conillighen»» van
Joannes
dolf
van
Hildesheim, - -- Olm
slechts de
de voornaamste
voornaamste te noemen
noemen —
- kenden
'kenden in het
het
van Hildesheim,
om slechts
avondland een
reuzenverspreiding en
toentertijd als historische
historische werken
werken
avondland
een reuzenverspreiding
en werden
werden toentertijd
aangezien.
behelsden geheele
geheele fragmenten uit
uit de
deapocriefen
apocriefen en
en hebben
hebben er
er machtig
machtig
Zij behelsden
'bijgedragen om
allerlei vroane
vrome en symbolische
symlbolische verhalen
'Verbalen over
over Jezus'
J'eZllS' leven
leven
toe bijgedragen
om allerlei
!in
onze streken
streken gemeengoed
'gemeengoed te
tedoen
doenworden.
worden.
in onze
Wanneerr wij
wij hier
hier enkele
enkele van
vande
demeest
meesttypische
typischetrekken,
trekken,welke
welkeverband
verband
Wannee
houden met
deze literatuur
literatuur aanhalen,
aanhalen, zal
zal het
hetgemakkelijk
gemakkelijk
houden
met het Kerstgebeuren, uit deze
vallen bij
,bij het
het aanschouwen
aanschouwen van
van Kerstmis
Kerstmis en
enDrie
DrieKoningen
Koningenvoorstellingen
voorstellingen
vallen
onmiddellijk
gefantaseerde elementen
elementen teteonderscheiden
onderscheiden :
onmiddellijkde
de historische
historische van
van de gefantaseerde
de atmosfeer
atmosfeer van
anecdotische, het
familiale soms
soms van
van het
het
de
van het anecdotische,
het typische,
typische, het
het familiale
tegen; deze
deze van
van het stille,
trivtiale die
die uit
uit de
deaprocriefen
'aprocriefen komt,
komt, steekt scherp
scherp a
af tegen.
stille,
triviale
gewijde, het waardige
waardige uit
uit de
deEvangeliën.
Evangeliën.
het gewijde,
Christus
werd geboren
geboren te
te middernacht,
tmidlderna.cht, maar
was op
op dat
datuur
uurhelderder
helderder
christus werd
maar het was
da.n. in vollen
vollen dag.
dag. Op
Op datzelfde
data:elfde oogenblik
oogenb1ik bloeide
bloeide de
de natuur
natuur in
in volle
volle zomerzomerdan
weelde.
Een sibille
SÏ!bille wees
wees aan
aan den
den Keizer
Keizer een
een goudeis
gouden cirkel,
cirkel, Welke
welke rond
rond de
de zon
zon liep,
liep,
en midden
midden in de
de zon
2lOn troonde
troonde een
een wonderschoone
wonderschoone Maagd
Maagd met een
een Kindje
Kindje aan
aan
!haar
,borst.
haar borst.
Door het orakel
dat de
Door
oralke1 van
V8llJ Ap
Apolloon
sdndsi lang
lang voorspeld,
voorspeld, dat
de tempel
tempel
llooai wliS
was sinds
van den
den Vrede
Vrede nooit
nooit zou
zou vergaan,
veI1g8&l, tenzij
tenzij er ooit
ooft een
een maagd
:maagd zou
zou baren;
baren; men
men
van
meende dat
tempel in
in eeuwigheid
blijven, ,:mawr
gebeurde te
te
meende
dat de
de tempel
eeuwigheid mu
zou blijven,
maar het
het gebeurde
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Bethlehem dat een maagd uit den stam van Jesse een Zoon baarde, en zie,.
de tempel viel in puin.
De geboorte had plaats in een grot of spelonk, w aarin het eveneens zoo
helder werd als bij klaarlichten dag. Na drie dagen verliet de H. Familie deze
grot en nam haar intrek in een stal, waar het Kindje in de kribbe werd
neergelegd.
De os en de ezel herkenden onmiddellijk den Verlosser en ze knielden in
aanbidding neder. Isaïas had het sinds eeuwen voorspeld :
De os erfent zijn eigenaar
en de ezel zijn meesters kribbe.
Israël heeft geen kennis
mijn volk heeft geen verstand.
Beide dieren werden van uit Nazareth meegebracht door de H. Familie, toen
deze zich naar de plaats harer afstamming moest begeven om aan het edict
der volksoptelling te voldoen.
St. Jozef zou den os verkoopen om den cijns te betalen; de ezel zou de
zwangere maagd dragen op de lange, vermoeiende reis.
Toen de H. Familie in den stal aankwam, was Maria zoozeer vermoeid
dat zij, om niet in bezwijming te vallen, aanleunen moest tegen een kolom,
welke in 't midden van den stal stond.
Bij de bevalling waren twee vroedvrouwen aanwezig, nl. Zelemi en Salome_
Zelemi was niemand anders dan Eva, terug op de aarde gekomen om het
herstel van de door haar begane fout bij te wonen en het Kindje, dat de
gevolgen van haar misslag zou herstellen en daardoor zoo onmenschelijk - veel
zou te lijden hebben, in zijn eerste levensuren, met haar beste zorgen bij te staan_
Salome welke, omwille van haar twijfel dat een maagd baren zou, me t
lamheid van de hand werd gestraft, genas op wonderbare wijze bij het aanraken
van den pasgeboren Godniensch of van een der windsels waarin deze_
gewikkeld werd.
Ook de Driekoningen, hun reis, de wondere ster, hun ambt, hun offergaven
waren geknipte onderwerpen voor de meest fantastische en poëzienolle
marginaliën, Had Isaias er geen voorspelling aan gewijd vol exotische betoo
vering ?
Kaxneelen in menigte zullen U overdekken
Dromedarissen uit Midjan en Efa
Zij zullen komen, alle, uit Sheba,
goud en wierook brengend
en verkondigend Jahve's lof.
De huidige stand der bijbelkennis leert dat 'deze vreemde personages naar
alle waarschijnlijkheid astrologen waren die uit Arabië kwamen; dat de
wondere ster die hun verscheen, een komeet zal geweest zijn en dat de
aanbidding plaats had te Bethlehem, zeker na de opdracht in den tempel,
en" Jezus ten minste één jaar oud was. Over hun getalsterkte weten we
niets en het is maar uit het aantal hunner offergaven — goud, wierook en.
myrrhe — dat men deze afgeleid heeft. In de Latijnsche Kerk werd doorPaus Leo de Groote (440-461) het aantal drie voor het eerst vernoemd e n
sindsdien bestendig door de traditie overgenomen. De Syriërs b.v. tellen er
steeds twaalf.
Maar de verbeelding 'bekommert zich weinig om de positieve wetenschap t
Gelukkig !
Elk jaar, na den oogst, beklommen de Magiërs een berg om de ster welke
op wonderbare wijze moest verschijnen, te ontdekken. Eindelijk werd ze
zichtbaar, onder den vorm van een Kindje met , een kruis op het hoofd.
De ster sprak tot hen, onderrichtte hen en beval hun naar Judea te
,
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de ster
vertrekken. W
Wanneer
zij op
op weg
weg waren
waren vergezelde
vergezelde de
ster hen
hen of
of werd
werd
anneer zij
vertrekken.
vóór hen
hen gedragen
.gedragen ddoor
een engel.
engel. Soms
Soms is
ïs het
het een
eenlichtende
lichtende engel
engel zelf
zelf
oor een
vóór
oor verbleekt.
hun vooruitwandelt
!Voorui1lwandelt en
zon er
er ddoor
verlbleekt.
die hun
eauiZOOzeer
zoozeer<SChittert,
schittert,dat
dat de
de zon
an , met
Van op
op de
de verschillende
,verschillende punten
punlten in hun
hun vaderland
vadel"land kwamen
kwamen ze
met
Van
ze aaan,
een talrijk
talrijk en kleurrijk
ikleunijlk ge!Volg
ze ontmoetten
ontmoetten mekaar
mekaar op
een plaats
plaats van
van
een
gevolg en
en ze
op een
waaruit ze
voortzetten:: gezeten
gezeten op
opkameelen
kameelenen
endromedarisdromedarisvvaaruit
ze samen
samen den tocht voortzetten
sen. reisden
reisden ze
zonder nIeten
en kwamen
kwamen na twaalf
twaalf dagen
dagen in
in den
den
sen.
ze zonder
rusten noch
noch eten
eten en
s1:al van
V'8J1 Bethlehem
Bethlehem toe.
toe.
stal
Zij offerden
wiel"OOk om
om den
den slechten
sl'eChtengeur
geur
Zij
offerden goud,
goud, omdat
omdat Maria
Maria zoo
zoo arm
arm was, wierook
den stal
stal teteverdrijven
verdrijven en
en myrrhe
my:rrhe om
om de
dedooden
dooden tetebegraven.
begmven. Zij
Zij boden
boden
van den
detrtd:g penni.ngen aan wel\ke, door de H. Fa.milie op de
de vlucht
vlucht naar
naar Egypte
Egyptede!rt*pnigawlke,dorH.Fami
betaald
vElfl'lloren, .door
iVIDder in
in den
den tempel
tempel igeofferd
geoffero en later
later aan
aan Judas
Judas uit
uitbetaald
verloren,
door den vinder
t. Jozef
werden. Toen
Toen zij
zij toeekwØen
toekwaJmen had
!haJd S
St.
Jozef zich
!Zichverwijderd,
verwijderd, om
om elk
elk vermoeden
vennoeden
werden.
ongunstig zou
zou kunnen
kunnen zijn
zijn vvoor
de Maagdelijke
Maagdelij'ke Moeder
Moeder te
tevoorkomen.
vool"komen.
dat ongunstig
oor de
Toen zij
zij na
na de
de aanbidding
aanbidding door
door den
den engel
engel in
ineen
eendroom,
droom werden
werden ingelicht
ingelicht
Toen
de snoede
snoode plannen
plannen van Herodes,
Hel"Odes, keeroen
een anderen
anderen weg
weg naar
naar
over de
keerden zij
zij langs een
hun land
land terug.
terug.
hun
Om zeker
zeker Herodes
Heroodeste
misleiden geschiedde
hoot:: juist ttoen
zij het
het
Om
te misleiden
geschiedde dlit
dit per
per boot
oen zij
anker
licht hadden
anker ge
gelicht
hadden en
de wind
wind in
in hun
hun zeilenblies,
zeilen ,blies,staken
stakende
desoldeniers
soldeniers
en de
van Herodes
Hel"Odes heel
heel de
de haven
haven in
inbrand.
Ibrand.
van
was voor
voor de
devolksfantasie
voLksfantasienog
nogniet
nietvoldoende
!Voldoendededelaatste
laatste
,bijzonderheden
Het was
bijzonderheden
over hun
hun tocht
,bepalen. Øk
Ookhun
hun namen
namen wilde
wilde men
men kennen.
kennen. Reeds
Reeds in
in de
de
over
tocht te bepalen.
VIIe
VIIIeeeuw
eeuw gewaagt
gewaagt -een
een h
VIle --VIIIe
handschrift
van:: ««Bithisarea.
Melichior en
en
an dschrift van
Bithisarea -- Melichior
Gathaspa».
Gathaspa ».
In
een. tekst
,teksttoegeschreven
toegeschrerven aan
aan Beda
BedaVenerabilis
Venerabills (673-735)
(673-735) heeten
heeten ze
ze:
In een
:
Melchior, Caspar
Caspu en
en Balthasar,
BaJthasar, en
en het
hetzijn
zijn deze
deze namen
namen welke
welkesindsdien
sindsdien algemeen
algemeen
in onze
onze Westerlanden
W1esterlanden verspreid
rverspreid zijn.
zijn.
In denzelfden
denzelfden aan Beda
toegeschreven tekst
kleedij en
de
Beda toegeschreven
tekst worden
wordende
de kleedij
en de
gelaatstrekken der
der Magiërs
Magiërs getypeerd.
getypeerd. Zelfs
Zelfs daaraan
daaraan is
men allerlei
allerlei. symsymis men
oo1ische
:beteekeni&sen gaan hechten.
hechten. Zoo
Zoo b.v.
b.v. wat
wat den
den ouderdom
QUderdom be
betreft
bolische beteekenissen
treft
mg
men in
!inhen
hende
devertegenwoordigers
vertegenwoorldigers der
derdrie
drielevenstijdstippen
levenstijdstippen :: de
de jeugd,
jeugd,
zag men
de
inannelijkihei.d en
grijsheid. Men
daarbij doen
doen doorgaan
doorgaan als de
de
de mannelijkheid
en de
de grijsheid.
Men heeft
heeft ze daarbij
afgerva.a.I"digden
toen bekende
,bekende werelddeelen,
werelddeelen, dit
symbool der
der
afgevaardigdenIVan
van de
de drie
drie toen
dit als symbool
azaat
ertk'ellning
\"8J1
aIIe volkeren
volkeren':: Melchior
Melchior was
een nll8fZ8.at
Chri.stusals
als Heer
Heer -van
van alle
was een
erkenning v
an Christus
van
Japhel: en
en vertegenwoordigde
'VertegenwOOrdigde Europa;
Europa; Caspar
Caspar stamde
stamde af
af van
vanChamn
Chaan en
en
van Japhet
kwam uit Afrika;
Afrika; Balthasar
Balthasar was
wasde
deSemiet
Semiet·en
enverzinnebeeldde
verzinnebeeldde Azië.
Azië.
't Allen
Allen kante
Jmnte bloeide
/bloeide de
devolksfantasie.
voLksfantasie.
Zelfs
de strenge,
strenge, plechtstatige
plechtstatige Byzantijnsche
Byza.ntijnsche kunst,
kunst, die geen
geen plaats
plaats open
open
Zelfs !in
in de
ilaat
voor anecdoten
anecdoten of
gevoelens, maar
haar streven
strerven richt
richt naar
naar de
de
laat voor
of gevoelens,
maar enkel
enkel haar
majeeteiJt
van den
denGod-Koning
God-Kon!ing en
endede'
pmal van
van Zijn
Zijn hemelsche
hemelsche hofhouding,
hofhouding,
majesteit van
• praal
yolksan , een
zien
dede
groote
eeneen
tweede
strooming
ontetaa.n,
een 'VOlkszien ,wij
wij,buiten
buiten
grotecentra
centra
tweede
stng ontsta
etrooming,
monnikenininhun
hunverafgelegen
verafgelegenkluizen
kluizen en
enkloosters
kloosters
strooming, welke door
dØ dedemonniken
beoefend
inlbeeIrding en
den geest
geest der
der
beoefendwem
werden
en gelij'ken
gelijkentred
tredhield
hieldmet
met de
de inbeelding
en den
apocrietenliteratuur
apocrief ereliteratuur..

Er zou
oou sen
een geniale
geniale figuur
fiJg.uur moeten
moeten opstaan,
opstaan, die
dieden
dengeheimen
geheimenen
enverborgen
vertborlgen
dra.nIg
naar natuurlijkheid
natuUl"lijkheid en;
en; diep-menschelijkheid,
diep-menschelljkheid, welke
sinds vele
vele
drang naar
welke reeds
reeds sinds
geslachten
de gemoederen
gemoederen sluimerde,
sluimerde, wa'kker
schudden en
er vaste
vaste
geslachten in
in de
wakker zou
zou schudden
en er
gestalte zou
zou weten aan
8I8ll te
te geven.
geven.
Dat genie,
genie, dat
datzonnekind,
!ZOID!l1ekind,die
diekunstenaar-bij-Gods-genade
ik1mstenaar...bij-Gods~nade zou
S!int FranFranzou Sint
c:iscus
Assisi
zijn (1181/82-1226)
(1181/82-1226)..
ciscus van
van Ass
is i zijn
an den
geweest a
zijn leven
le!Ven zijn
zijn één
één subliem
subliem zonnelied
zonneliedgeweest
aan
den Schepper,
Schepper,
Zijn
Zijn leer
leer en zijn
ons op
om
al het
het schoone
sc:hoone dat Hij
Hij rondom
rondom ons
op deze
deze wereld
wereld met
met kwistige
kwistige hand
band
om al
heeft gezaaid.
gezaaid.
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.All
en beweegt,
beweegt, al
groeit enbloeit
en bloeit en
en zingt
zingt en
engeurt
geurtop
opdeze
deze
Al wat
wat leeft en
al wat groeit
aarde,
b6WOgen d
door
één en
endezelfde
dezelfdegroote
grooteGodsliefde.
Godsliefde.
oor één
aarde, is bewogen
niet geaarzeld
de Schepper
Die ,natuur
zijn zoo schoon
dat .de
Schepper niet
natuur en
en dat leven zijn
schoon en
en edel dat
heeft
deze menschelijke
menschelijke natuur
aan
te nemen,
nemen, en
en ons
ons door
door Zijn
Zijn leven
leven
an te
heeft deze
natuur zelf
zelf a
en lijden
vrij te koopen
schuld en
en te
en
lijden 'Vrij
koopen van
van. de
de eeuwenoude
eeuwenoude schuld
te verheffen
verheffen tot
totZijn
Zijn
broeders.
onder ons
komen
wonen, en
en wij
wij leven
levenininvoortdurende
voortdrurende
omen wonen,
broeders.God
Godisis onder
ons k
an schooncommunie met
met Hein,
Hem, hier
hier op
op deze
deze aarde
aarde die
die als
als een
eenparadijs
paradijs vvan
schoonheid opengespreid
ligt en
en een
:
heid
opengespreid Ugt
een weerglans
weerglans isisvan
van.dedeeeuwige
eeuwigeschoonheid
schoonheid:
God zelve.
God
an Assisi
Door
St. Fr
Franciscus
van
Assisi het
het christendom
christendom met
met de
de
anciscus v
Door die
die leer
leer heeft
heeft St.
natuur
eenheid tusschen
tUSSlChen den
Schepper en
de geschapen
geschapen
natuur verzoend
verzoenden
en de
de eenheid
den Schepper
en de
wereld ihersteld : want
de natuur
natuur is
is een
een schakel
sclul.kel tusschen
tusschen God
God en
en den
den mensch.
mensch.werldhst:
ant de
Deze
leer werd
werd het
het Credo
Creda van
van den
den toen
toenopkomenden
opkomenden derden
derden stand,
stand, de
de
Deze leer
burgerij.
Tot
hadden slechts
bekleed in het
het geestesgeestesTot dan
dan toe
toe hadden
slechts clerus
clerus en
en adel
adel een plaats bekleed
leven en in
leven
in de
demaatschappij.
maatschappij.
Door
opkomen' der
der gemeenten
gemeenten en
enhet
hetrijk-worden
rijk-worden van een
een nieuwe
nieuwe klas
klas
Door het opkomen
ch ten en
door
handel en
en nijverheid,
nijverheid, oou
deze stand
stand weldra
weldra zijn
zijn re
reclhten
en medemedezou deze
door handel
zeggenschap opeischen.
opeischen.
Hand
hand met de
de bedelorden
bedekmden is
de burgerij
burgerij groot
groot geworden
geworden en met
met
Hand in
in hand
is de
en door
door haar ook
ook de
de christelijke
christelijke kunst.
kunst.
wierf St.
St. Franciscus zijn volgelingen, voor
Uit de
de }burgerij
Iburgerij wierf
voor de
de burgerij
burgerij predikte
predikte
en werkte
werkte hij.
hij.
Geweldig snel
snel namen
namen zijn
Geweldig
zijn orde
orde en zijn
zijn apostolaat
apostolaat groote
Igrooteuitbreiding,
uitbreiding, zoodat
zoodat
nieuwe kloosters
klOO&ters en
en ruimere
!l'uimerekerken
kerkendienden
diendengebouwd.
gebouwd.
ontstonden groote
groote muurvlakken,
muurvlakken, welke
aangewezen plaats
plaats
Zoodoende
Zodoende ontstonden
welke de aangewezen
waren om
om met
met fresco's
te worden,
worden, zulks
zulks tot
tot leering
waren
fresco's beschilderd
beschilderd te
leering en tot
totstichstichting
van
het haast
haast nog
nogongeletterde
ongeletterde volk.
volk.
'
ting v
an het
leven van
van den
den Verlosser,
Verlosser, van
van zijn
zijnheilige
heiligeMoeder,
Moeder, van
van
Epdeodes
Episodes uit
uit het leven
St. Franciscus
onmiddellijkna
na zijn
zijn dood,
dood, en
en ook rreeds
st.
Franciscus zelf,
ze,1f, wiens
wiens heiligtheid
heilig1heid onmiddeil.lijk
ee ds
gedurende zijn
geroemd werd,
werd, dat
dat de
dewonderbaarste
wondel"baarste legenden
legenden over
over
gedurende
zijn ileven,
leven, zoo
zoo geroemd
hem de
de ronde
ronde deden,
deden, van
van Ste.
Ste. Clara,
Clara, de
deordelinge
ordelinge van
vanFranciscus,
Franciscus, van
van
hem
andere
populaire heiligen
heiHgen zouden
muden die
die muurvlakken
muurvlakken bedekken.
bedekken.
andere populaire
Voor de
de uitbeelding
an vele
Voor
uitlbeelding v
!VaJl
vele dezer
dezervoorstellingen
voorstellingen bestond
,bestond geen
geeniconograiconografische traditi
e , zoodat
fiscihe
traditie,
zooda.t de kunstenaars
kunstenaars er op
op aangewezen
aangewezen waren
waren om deze
deze tafetatereelen te realiseeren
oo r directe
realiseeren d
door
directe bestudeering
bestudeering van
leven zelf.
zelf.
van het leven
iBij
natuurlijke opwelling
realistische tendensen,
tendensen, voegde
voegde zich
zicih dus
dus
Bij de natuurlijke
opwelling van
van de realistische
de practische
practische noodzakelijkheid
noodzakelijkheid naar
te kijken.
kijken. Een
Een nieuwe
nieuweopvatting,
opvatting,
naarhet
het leven
leven te
een
~ nieuwe
nieuwe vormentaal
'VOl'IIlentaal ontstond;
ontstond; vol
vol leven
levenen
envol
volnatuurlijkheid.
natuurlijkheid.
De vernieuwing
vernieuwing van de
.de christelijke
christelV'ke kunst
kunst werd er
erdoor
doorvoltrokken.
voltrokken.
Was St.
st. Franciscus
F1ranciscus zelf
zelf geen
geenmeesterlijk
meesterlijk rea
reaHst
toen hij,
hij, wanneer
wanneer de
de avond
8iVond
list toen
van
van het leven
leven reeds
reeds over
over hem
hem neigde,
neigde, in
in heilige
heilige verrukking
velTukkting een
een kribbe
kribbe ddeed
ee d
bouwen
in het
het bosch
an Greccio
bouwen in
,bosch v
van
Greccdo en naast
naast de
de kribbe
kribbe een
een altaar,
altaar, waarop
waal"op de
de
nachtmis zou
zou opgedragen
opgedragen worden
worden ??
in dien
dien Kerstnacht
Kerstnacht van
van 1223
1223 dat
dat hij,
hij, voor
voor de
de broeders
,broeders en
en de
de samensamenHet was in
gestroomde menigte
stad, in
in zoo
zoo mooie
mooie en
envan
vanhemelsche
hemelschemuziek
muziek
gestroomde
menigteuit
uit de
de stad,
doorzinderde
woordenen
en met zoo'n
dooI"Zindel"de woorden
zoo'n treffende,
treffende, natuurlijke
natuurlijke mimiek
mimiek en
engebaren,
gebaren,
een
oorte, dat
een. preek
preek hield
hield over het
het Hoogfeest
Hoogfeest van
vanChristus'
Christus' geb
geboorte,
dat de
detoehoorders
toehoorderI!
eerste geschiedschrijver
geschdedschrijver !het
meendendat
datGreccio
Greccio
- zooals
zooaJs zijn
zijn eerste
—
hetgetuigt
getuigt- meenden
dien nacht
nacht een
een tweede
tweedeBethlehem
Bethlehemgeworden
geworden was.
was.
Ettelijke
generaties vooruit
Ettelijke generaties
vooruit op de
de kunstopvatting,
kunstopvatting, als
als geboren
geboren realist,
realist,stelde
stelde
hij het
het kerstgebeuren
ke11ltgebeuren niet
de kerk
kel'lk of
ofopophet
hettooneelverhoog
tooneeliverhoogvoor,
voor,
hij
niet meer
meer in
in de
maar li
liet
het te
temidden
midden van
vanGods
Gods vrije
vrije natuur
natuur en
en in
inhet
het-donkere
donkere van den
den
et het
nacht gebeuren.
gebeuren.
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herauten van
'Van het
hetfranciscaniSme
francisca.nislme hebben
hebben er
er machtig
machtig toe
toebijgedragen
bijgedragen
Drie herauten
dien geest
geest in
in populariteit
populariteit en
en in
in intensiteit
intensiteit te
te doen
doen winnen
winnen ::
om dien
Antonius van
van Padua
Padua (1195-1231)
(1195-1231),, de
de gevierde
gevierde volksredenaar
volksredenaar en
en apostel
apostel
St. Antonius
van
de innige
inniIge liefde
liefde to
tott het
hetJezuskind;
Jezuskind;
an de
v
heilige Bonaventura
Bonaventura (1221-1274),
(1221-1274), de mystieke
mystieke denker
denker en
en gewijde
gewijde schrijver,
schrijver,
de heilige
wiens werken
werken een
een hymne
hymne zijn
zijn tot
tot Jezus,
Jezus,onzen
onzen Verlosser,
Verl.osser, en
entot
totMaria,
Maria,Zijn
Zijn
wiens
goddelijke Moeder;
Moeder;
reine, goddelijke
Jacopone da Todi
Todi (1230-1306)
(1230-1306),, de dichter
dichter van
van het
hetgodsenthousiasme,
godsenthousiasme, wiens
wiens
Jacopone
liederen over
JemlS, Maria
Maria en
en de
dekribbe
kribbe van
vanontroerende
ontroerende schoonheid
schoonheid zijn
zijn en
en
liederen
over Jezus,
aller tijden
tot de
de grootste
,grootste dichters
dichters van
IVan de
degodsdienstige
godsdienstige lyriek
~yriekaller
tijden doen
doen
hem tot
behooren.
behooren.
.Me een
een vuur
vuur op
op de
de heide
heide verspreidde
'Verspreidde zich de nieuwe
nieuwe visie.
visie. De
Defranciscaan
franciscaanscihe
Als
che
an jeugdige
poëtiek bezielde
beziclde een
kunstenaars, die
roes vvan
jeugdige verliefdheid
verliefdheid
poëtiek
een schare
schare kunstenaars,
die in roes
de oude
oude kluisters
kluisters braken
:braken en
endedepas
pas
geopenbaardeschoonheidsvisioenen
schoonheidsviSiioenen in
in
de
geopenbaarde
ill!leuwe, frissche
frissche taal
taal vertolkten.
vertolkten.
nieuwe,
Nobele geesten
geesten vvan
allelanden
landenontvingen
ontvingen met
metenthousiasme
enthousiasme de
de nieuwe
nieuwe
Nobele
an alle
IJoodscha.p.
boodschap.
oor predicatie
Dominicanen togen
togen uit
uit naar
naar alle
alle streken
streken om
om ddoor
predlcaUe
Franciscanen en Dominicanen
in de
de volkstaal
volkstaal voor
IVoor de
de geestelijke
geestelijke opleiding
opleiding vvan
het volk
'Volk te
tezorgen.
zorgen.
an het
Overa:1
ontstond een weelderige
weelderige stichtelijke
stichtelijke li
literatuur,
waarbij de
de «Arm
«Armenteratuur,waarbij
en
Overal ontstond
sp reid-bij els»en
bijbels» en «De
«De spiegel
"Spiegel onser
onserBehoudenisse»
Behoudenisse» m
meest
geliefd en
en meest
meest ver
verspreid
ee st geliefd
waren.
alles bracht
bracht een
een k
klimaat
mee van
van mystiek,
mystiek, gemoedelijkØid
gemoedelijkJheJ.d en
en gevoeliggevoeldglimaat mee
Dit alles
schouwing zou dan
heid, waarin
waarin eenieder ademde.
ademde. Deze
Deze nieuwe
nieuwe godsdienstige be
.bescihouwing
held,
ook vanzelfsprekend haar invloed
invloed doen
doen gelden
gelden op
op de
dekunstproductie
kunstproductievan
vandien
dientijd.
tijd.
Wat de
de godsdienstige
godsdienstige schriften
schriften en
en predicaties
predicaties met
metbeperkte
beperkteplastische
plastischekracht
kracht
vertelden,
op het
het tooneel
tooneel tot
totvolle
vollewerkelijkheid
werkelijkheid worden
Worden:: daar
daar immers
immers is
vertelden, rou
zou op
alles
zien en
en te
te hoeren,
hooren, al
alsof
men bij
'bij 't
't gebeuren
gebeuren zelf
zelf aanwezig
aanwezig is.
is.
sof men
alles te zien
Bm.cht het
het franciscanisme
franciscanism.e de
deinnigheid
innigheiden
ende
dediep-menschelijkheid,
diep-menschelijkiheid, het
hettooneel
tooneel
Bracht
de levendigheid
lervendigiheid en
ende
denatuurlijkheid
natuurlijkheidbevorderen.
bevorderen.
zou de
Het
geestelijk tooneel
tooneel beheerschte
beheerschte in
de middeleeuwen
middeleeuwen heel
heel het
het leven
le.vender
der
Het geestelijk
in de
gemeenschap:
clerus, alles
alles werkte
werkte
gemeenschap :volk,
volk, klmStenaars,
kunstenaars,gilden,
gilden,magistraat
magistraat en
en clerus,
er aan
aan mede.
mede.
Alle cultuurvolkeren
cultuurvolkeren hebben
hun mysteriespelen.
mysteriespelen. Frankrijk
Frankrijk is
is de
debakermat,
bakermat,
hebben hun
van waaruit
waaruit zij
zij zich
zich eenerzijds
eenerzijds naar
naar Engelland,
EngellaDd, de
de Nederlanden
Nederlanden en
en Duitschland
Duitschland
hebben
en anderzijds
anderzijds naar
Spanje, Italii!
en de
de landen
landen tusschen
tusschen den
den
naar Spanje,
Italië en
heden verspreid en
Donau en
en de
de Adriatische
Adrlatiscihe Zee.
Zee.
Hebben
eigejn literatuur,
literatuur, om
maar enkel
enkel die
die spelen
spelen te
te
Hebben wij
wij niet
niet in
in onze
onze eigen
om nu
nu maar
noemen
welke betrekking
betrekking hebben
hebben op
op ons
onsonderwerp
onderwerp:
hetDriekoningenspel
lDriekoningenspel
noemen welke
: het
van
Bilzen (XIe
(XIe eeuw)
eeuw);; tooneelen
tooneelen uit
uit het
hetMaastrichter
Maastrichter Paaschspel
Paaschspel (XIVe
(XIVe
van Bilzen
eeuw),
Eerste
Bliscap van
IVan Maria
Maria (XVe
(XVe eeuw),
het kerstspel
kerstspel te Aalst
Aalst
rste Bliscap
ee uw), het
eeuw), uit de Ee
in 1445,
1445, het Driekoningenspel
Driekonlngen.speI :te
1498 en
en het
het,kerstspel
kerstspel te
te Oosterse
Oostende
te Delft
Delft in 1498
in 1518
1518 ??
Dit
de liturgie
lJiturgle zelf
zelfder
derKerk
Kerk·geboren.
geboren.
Ddt geestelijk
geestelijk tooneel
tooneel is
is uit de
De
ontwikkeJ.ingsgal1g der
daar het mooiste
mooiste bewijs
'bewijs van.
van.
De ontwikkelingsgang
der ikerstspelen
kerstspelen Je
is daar
Reeds
heel vroeg
vroeg vestigde
vestigde de
deKerk
Kerkde
despeciale
speclaleaandacht
aandachtharer
harergeloovigen
geloovigen
Ree ds heel
op het
hetmysterie
mysterieder
dermenschwording,
meDScllwording, door
door het
hetbuitengewoon
buitengewoon en
enfeestelijk
feestelijk
karaikter
336 -- misschien
misschien zelfs
zelflsiets
ietsvroeger
vroeger—
- vierde
vierde
karakter 'V8JI.
van haar
haarlitmgle.
liturgie.Sinds
Sids 336
men
Rome het
van
de geboorte
geboorte op 25
25 December;
December; dit
dit van
vanEpiphania,
Epiphania..
an de
men te Rome
het feest
feest v
op
6 Januari,
Januari, is
er in
inde
deIVe-Ve
Ne-Ve eeuw
eeuw ontstaan,
ontstaan, terwijl
terwijl het
het Oosten
Oosten een
een
op 6
is er
eeuw.
reeds op
op dien
dien dag
dag de
degeboorte
geboorte herdavit,
herdacp.t, samen
samen met
met den
den doop
doop
vroeger reeds
eeuw . woegeI'
van
Christus dIl
Jol'ldaan en
en de
de ibruiloft
Osna.
bruiloft van Cana.
van Christus
in de Jordaan
In
he.t begin
begin der
der Vie
VIe eeuw,
eeuw, werden
we~ te
teRome
Rome reeds
reedsdrie
driekerstmissen
kerstmissen opgeopgeIn het
dragen,
waarvan
één bij
bij de
de kribbe
kribbe in
inSinte
Mariade
deMeerdere.
Meeroere.
an één
dragen, waarv
Sinte Maria
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----------------'t Is
Isrond
rond die
>diekribbe,
krilbbe, dat
datdedeeerste
eersteliturgische
liturgisohekerstvoorstellingen
kerstvooI'Stellingenontloken,
ontloken,
't
welke in
in den
den (beginne
ibegjnne niets anders
'anders waren
waren ddan
mimische aanbiddingen
aanbiddingen van het
het
an mimische
welke
Jezusikindje onder
onder vorm
vorm van
vanbeurtzangen.
beurtzangen.
Jezuskindje
Het volk,
'VOlk, met
met zijn
zijn naief,
naïef, kinderlijk
kinderlijk geloof,
geloof, hield
hield van
van de
dekribbe.
kdbbe. Het
Hetgebruik
gebruik
Het
werd in
in den
den loop
loop der
der tijden
tijden uitgebreid
uitgebreid tot
totechte
echtevolksdemonstraties
volks demonstraties::een
een wieg
wieg
werd
het Kindje
Kindje Jezus
Jezus er
er in
in werd
werd op
op het
hetaltaar
altaargeplaatst.
geplaatst.De
Deouders
oudersvoerden
voerden
met het
hun kinderen
kinderen ininhun
er aan
aan gehecht
gehecht en als
aIs de
de
hun
hunwieg
wieg ter
ter ke:rike;
kerke; een
een bel
bel was
was er
priester de kribbe
kribbe met het
het goddelijk
goddelijk Kindje
Kindje begon
begon te
te wiegen,
wiegen, deden
deden de
degeloo'geloopriester
vigen het
het in
in de
de kerk
'kerk na,
na,en
enhet
hetgeschel
Igeschelder
derbelletjes
belletjeswerd
werd begeleid
'begeleid door
door
vigen
jubelende tonen
het orgel.
Ol1gel.
de jubelende
tonen van het
Vandaar het
zoo lang
lang geleden
geleden in
in sommige
sommige RijnlanØhe
Rijnlandsche
Vandaar
het gebruik
gebruik dat
dat nog
nog niet zoo
dorIpen besto.nd,
geloovigen, onder
onder het zingen
zingen van
van de
dekerstliederen
kerstliederen zooals
zooaJs
dorpen
bestond, dat
dat de
de geloovigen,
«Puer natul
natus est
estnobis»,
nobis» ,inindedekerk
kerkeen
eenwiegende
wiegendebeweging
beweginguitvoerden.
uitvoerden.
het «Puer
De liturgie
li.tUl1gie zelf
zelf bevat
bevat een
eenkiem
kiemvan
IVandramatiek
dramatiek:
wisselzangenworden
worden
De
: dedewisselzangen
beurtelings uitgevoerd
lessen als de
de PassiePassiebeurtelings
uitgevoerd door
door koorleider
koorleideren
en'koor;
koor;de
de lange
lange lessen
verhalen der
de,r Goede
Goede Week
Week worden
worden op
opverschillende
verschillendewijze
wijzegemoduleerd,
gemoduleerd,waarbij
waarbij
verhalen
zangers soms
soms gebaren
gebaren en
enhandelingen
handelingen uitvoeren;
uitvoeren; andere
andere plechtigheden
plechtigheden als
als
de zangers
b.V. deze voor
voor het
het portaal
portaal der
der kerk
3!:e'rkgedurende
gedurentde de
de Palmprocessie
Palimprocessie of
ofde
deprosterprosterb.v.
der kruisvereering
kruiSIVereering op
op Goeden
Goeden Vrijdag,
Vrijdag, zijn vol
:vo.l rhythme
rhythme en
enhandeling.
handeling.
naties der
Men moest het
!het volk
volk de
degeheimen
geheimenvan
vanonzen
oIllZengodsdienst
,godsdienstaanschouwelijk
aanschouwelijkleeren
leeren
Men
'VOOr oogen
oogen stellen
stenen en
en het
hetsymbolisme
symbolisme der
der gebeden
gebeden en
en officies
officiesdoor
doortastbare
tastbare
voor
paraphrasen verduidelijken.
:verduidelijken.
Zoo ontstaat
rond de
de Xe
Xe eeuw
eeuw een
eennieuw
nieuwelement
element met
metsterk
sterlrdramatisch
dramatisch
Zoo
ontstaat er rond
karakter, nl.
trope.
karakter,
nl. de
de trope.
De trope
trope is een
een prozatekst
prozatekst in
in verband
vel"lband met
het feest
feest van
van den
den dag,
dag,welke
welke
De
met het
gewoonlijk bij
bij 'den
den introïtus
introïtus van
:van de
de mis
mis gevoegd
gevoegd wordt
wordt in
in den
den vorm
vorm van
van vraag
vraag
en antwoord
antwoord
VoLgens het
oOOinarium IVan
kerstdag aan
aan de
deherders
herders
Volgens
het ordinarium.
van Rouaan
Rouaanmoest
moest op
op kerstdag
gevraagd
wo.rden «Quem
... » «Wien
«Wien mekt
ge inindede'kribbe,
'kribbe, Herders,
Herders,
gevraagd warden
«Quem quaeritis
quaenitis...»
zoekt ge
het ?».
?». Op
Op hun
hun antwoord
antWQOrd werd
werd het
het gordijn
gordijn weggeschoven
weggeschoven en
en het
het sinds
zegt het
lang door
door de'
de: profeten
profeten voorspelde
'Voorspelde Jezuskindje
... »«Hier
«Hier
Jezuskindje getoond:
getoond : «Adest
«Adest mc
hic...»
is het
het Kindje
Kindje met.
met Zijn
waarvan
sinds
lang
dedeprofeet
profeet Isaïas
ZijnMo.eder
MoederMaria,
Maria,
waarvan
sinds
lang
Øas
ileeft
voorspàd». Dan
vooruit en wijzend
wijzend op
op 0.
O.L.
L.Vrouw
Vrouwreciteerden
reciteerden
heeft voorspeld».
Dan ,traden
traden ze
ze vooruit
aat en
ze:
«Zie de
de maagd
maagd zal
zal ontvangen
ontvangen en een
een zoon
zoon baren,
baren, ggaat
en zegt
zegt dat hij
hij
ze : «Zie
geboren
ds».
geboren is».
Weldra
ker'kelijke voorstellingen
wel"lden er
er
Weldra namen
namen deze
deze kerkelijke
voorstellingenzoo'n
zoo'n omwang
omvang en
en werden
zooveel typische
elementen mee
zooveel
typische en van
van weinig
weinigwijdinggetuigende
wijdingget'lli.gendeelementen
lInee vermengd.
vermengd.
dat
ze uitgroeiden
uitgroeiden tot
to.techte
echtetooneelspelen
tooneelspelen buiten
buitenhet
hetkerkgebouw.
kerkgebouw.
dat ze
Zoolang
liturgische voorstellingen
,voorstellingen in
kerlr zelf,
zelf,
Zoolang ze
ze beperkt
beperkt bleven
bleven tot
tot liturgische
in de
de kerk
bij
kribbe, en
der kerk,
kerk, het
hetLatijn,
Latijn, gespeeld
gespeeldwerden,
werden,
bij de
de kribbe,
en gl"lOOtendeels
grootendeels in
in de
de taal der
waren
bijna onveranderd dezelfde
dezelfde in alle
alle landen.
landen.
waren e;e
ze bijnaonveranderd
de kerk,
Eens uitgegroeid
uitgegroeid tot
tot mysteriespelen
mysteriespelen ---- buiten
Ibudten de
kerk, in
in het
het portaal
portaal of
of
de volkstaal
op
marktplein, en
hoe langer
langer hoe
hoe meer
meer in
in de
volkstaal --- drukken
drukken.
op het marktplein,
en dan hoe
individualisme
streeik,er
hun verschilverschilindividualismeen
ennationalJisme,
nationalisme,naar
naargelang
gelangvan
van de
de streek,
er hun
lenden
lenden stempel op.
Ook
wanneer ze buiten
buiten de
de kerk
kerk vertoond
vertoond werden,
werden, zijn
zijn priesters
priesters en
en kerk'kerkOok wanneer
bedienaars
regisseurs en de
de hoofdacteurs
hoofdacteurs van,
1V'8J1, en
en menig
menig
bedienaarser
er nog
nog :langen
langen tijd
tijd de
de regisseurs
geestelijke
de gelegenheidsauteur
'gelegenheidsauteur dezer stukken.
stukken. Te
Te Rouaan,
Rouaan, in
in 1452,
1452, traden
traden
geestelijke is de
de
geestelijken op
herders verkl
verkleed
te Delft
Delftin
in1490,
1490, rijden
rijden drie
drie priesters
priesters
eed en te
de geestelijken
op in herders
ende
drie verschillende
te paard,
paaro, als Driekoningen
Driekoningen uitgedost,
udtgedost, met
gevolg langs drie
verschillende
met hun gevolg
mgangen
kerk binnen.
binnen.
ingangen de kerk
Met
verhuizen van
kerk naar
naar het
het open
open plein
plein kreeg
.'kreeg
Met het
het verhuizen
van de
de spelen
spelen .uit
uit de
de kerk
men
ook meer
meer speelruimte,
speelruimte, waardoor
decor, versiering,
:versiering, kostumØxång
kostumeerlng en
en
waardoor aan
aan decor,
men ook
vooral
figuratie vrije
vrije teugel
teugel kon
kon gegeven
gegevenwarden.
worden.
vooral . aan
aan figuratie
pas, die
Bij
figuratie te pas,
die uitgl"lOOide
echte
uitgroeide tot
tot een echte
Bij die
die spelen
spelen kwam
kwam soms
soms een
een figuratie
,
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C81V'alcade, welke
rep en
en roer
roer zette.
zette. Zoo
Zoo weten
weten we
wedat,
<dat,op
op
cavalcade,
welkeheel
heel de
de stad
stad in
in rep
DriekODingendag van
1336, de Dominicanen
Dominicanen te Milaan
Milaan een
een optocht
optochtorganiseerorganiseerDriekoningendag
van 1336,
dIen, waarin
waarin de
de koningen
koningen te ppaard,
in kostbare
kostbare gewaden,
gewaden, met
metmuzikanten
muzikanten
aa rd, in
den,
V'OO'1'Op en
met een
een groot
groot gevolg,
gevolg, van
vande
deSt.
St.Maria
Mariadella
dellaGraziakerk
Graziakerk naar
naar
voorop
en met
an de
St. Lorenzo
Lorenzo trokken,
trokken, waar
~aar onder
onder een
een zuilengang
zuilengang Herodes
Herodes te
te midden
midden vvan
de
St.
sClhriftgeleem-den op
hen wa.cht·te.
schriftgeleerden
op henwachtte.
verder
dede
St.St.
4.Eustorgio
Na raadpleging
raadpleging van
van den
den vorst
vorsttrok
trolkde
destoet
stoet
verdernaar
naar
!EustorgioNa
kerk, waai'
naast het
hethoofdaltaar
hoofdaltaareen
eenkribbe
kribbegebouwd
gebouwd was.
was.Moeder
Moeder en
enkind,
kind,-kerk,w
aar naast
en de
de nooit
nooit ontbrekende
ontbrekende os en
en ezel,
ezel, waren
waren ereraanwezig.
aanwezig.
en
Hier offerden
offerden de Koningen
Koningen hun
hun geschenken
geschenken en legden
legden zich
zich naast
naastde
dekribbe
kribbe
Hier
ter rust.
rust.
ter
In een
een droom
droom verscheen
verscheen hun
hun de
de engel
engelenenonmiddellijk
onmiddellijk na
nadedegoddelijke
goddelij'ke
oor een
waarsohuwing vertrokken
stoet ddoor
een der
der stadsstadswaarschuwing
vertrokkenzezeverder
verderen
entoog
toog de
de stoet
poorten, langs
een anderen
anderen weg
weg heen.
heen.
poorten,
langs een
Bedenken
Bedenken we tevens dat
dat in
in1454
1454 door
door Florenties
Florentië'sstraten
stratende
deWijzen
Wijzenoptrokken
optrokken
een schitterend
scltitterendgevolg
vaneen
eentweehonderdtal
tweehontdel'dtal ruiters.
ruiters.
met een
gevolg van
groepen en
en praalwagens
praailiwagens in
in processies
processies en
en ommegangen,
ommegangen, evenals
evenals de
de toogen
toogen
De groepen
schouwtooneelen bij
zooals bij
bij de
de blijde
,blijde tinkomsten
inkomsten
of schouwtooneelen
bij grootegebeurtenissen,
grote gebeurtenissen, zooals
van vorsten,
vorsten, zijn
zijn uit
uit deze
dezemysteriespelen
mysteriespelen gesproten
gesproten en
en stelden
stelden meestal
meestal relirelivan
scènes voor.
'Voor.
gieuze scènes
dat hij
Zoo noteert
noteert Durer,
DUrer, in
in zijn
zijn reisjournaal
reisjournaal ddoor
de Nederlanden,
Nederlanden, dat
hij te
te
oo r de
Zoo
Antwerpen de O.
O. L.
L. Vrouwprocessie
Vrouwprocessie bijwoonde,
rbijwoonde, waarin
waarin o.m.
o.m. de
deDriekoningen,
Drielkoningen,
Antwerpen
aardig uitgedost,
uitgedost, op
op:groote
groote kemels
kemels en
enandere
anderezeldzame
zeldzamewonderdieren
wonderdierenreden.
reden.
zeer aardig
reekt vanzelf
spreekt
vanzelf dat
dat onder
onder dien
dien invloed
invloed de
de voorstellingen
voorstellingen in
in de
de kunsten
kunsten
Het sp
levendi.ger,
natuurlijker en
en kleurrijker
kleurrijker moesten
moestenworden.
worden.
ger, natuurlijker
levendi
De prachtige
prachtige driekoningenoptochten
driekoningenoptochten die
schilders ons
ons nagelaten
nagelatenhebben,
hebben,
die vele schilders
zijn ongetwijfeld
ongetwijfeld door
door de
de mysteriespelen
mysteriespelen geïnspireerd.
.geïnspireerd.
zijn
De familiale
die St.
St. Jozef
De
familiale bezigheden
b~gheden die
Jozef te
te vervullen
vervullen kreeg,
kree.g, niet
nietzelden
'zelden
in een
anders roerloos
onbeholpen
caricaturaal, daar
waar
hij anders
roerloos in
een hoekje
hoekje
aar hij
onbeholpenen
en caricaturaal,
daar w
weggedrongen
hebben denzeIfden
hij, doet
doet de
de wasch,
wasch,
weggedrongen zit,
zit, hebben
denzelfden oorsprong:
oorsprong :nu
nu kookt
kookt hij,
... en
droogt
de luiers,
luiers, stopt de
de kousen,
.kousen, dekt
dekt het
het dak
dak van
VI8Jl den
den stal toe
toe...
enhoudt
houdt
droogt de
beschuttend de
de hand
hand voor
voor ·kaars
kaars of
beschuttend
of lantaarn,
lantaarn, een
een attribuut
attribuutdat
datontegensprekelijk
ontegensprekelijk
rd om
uit
de tooneelwereld
tooneelwel"eld spruit,
de hand
hand gegeven
.gegeven we
werd
om te
te
uit de
spruit, waar
waar het
het hem
hem in de
'beduidEIll
den nacht en
en waar
waar de
de St.
St.Jozefvertolker
Jozef.vertolker
beduidEndat
datde
descène
scènezich
zich afspeelt
afspeelt in
in den
in
werkelijkheid de
lichtje moest
moest houden,
houden, om
om te
tebeletten
beletten
in werkelijkheid
dehand
hand wel
wel voor
voor het
het lichtje
dat het door
door den
den windtocht
windtocht zou
2lOU uitwaaien.
uitwaaien.
Ook
populariteit IVan
den zwarten
zwarten koning
koning heeft
aan het tooneel
tooneel te
te
heeft veel
veel aan
Ook de populariteit
van den
danken.
welke aan
aan Beda
Beda wordt
1W'01'dt toegeschreven,
toegeschreven, van
'Van den
den
danken. Wel
Wel gewaagt
gewaagt de
de tekst, welke
derden
«donkerbruin gelaab,
eerst
derden 'koning
koning met
met «donkerbruin
gelaat», maar
maar algemeen
algemeen vinden
vinden wij
wij hem
hem eerst
in
;plastische kunsten
kunsten rond
rond den
den tijd,
tijd, dat het
het geestelijk
geestelijk tooneel
toonee1 zijn
zijn hoogtehoogtein de plastische
punt
kende.
punt kende.
Om de
Om
de llange
uren van gespannen
de toehoorders
toehoorderswat
wat afwisseling
afwisseling tebreiligen
te brengen in de
ange uren
aandacht,
planken, met
met zijn
zijn zwart
zwart gelaat
gelaat scherp
scherp gecongeconaandacht, verscheen
verscheenhij
hij op
op de
de planken,
trasteerd
helder pakje,
pakje, soms
soms schier
schier een
een
trasteerd en
en Igeaccentueerd
geaccentueerddoor
dooreen
eenwit
wit of
of helder
karikatuui'.
karikatuur.
Grime en
en maskers
maskers werden
werden daartoe
daartoe aangewend
aangewenden
en men
men zal wel
Grime
wel de
de drolligste
drolligste
facies
mogelijk 'bedacht
latenverschijnen
verschijnen als
als een
eenmodelmoor
modelmoor
facies mogelijk
bedacht hebben
hebben om
om hem
hem te laten
uit
een dier
dier verre
·verrelanden,
landen,waarover
waaroverdedeontdekkingsreizigers
ontdekkingsreizigers zoo'n
zoo'nwondere
wondere
uit een
verhalen
vertellen.
verhalen wisten
wisten te vertellen.
(wordt voortgezet)
(wordt
'VoortgellfJt)
-
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DE GOEDE COC VAN GROENENDAAL
door A. AMPE S.J.
BIJ HET ZESDE EEUWFEEST
VAN DE STICHTING VAN
GROENENDAAL

De omstandigheden zijn er niet naar, om ons veel met mijmeringen over het
verleden op te houden, wanneer de spanning van geest, hart en zenuwen
gansch naar de donkere toekomst gebald is. En toch blijft de geschiedenis
de schatkamer van 's lands innerlijke kracht en geld, de bron van alle
hernieuwing in het heden. « In het verleden ligt het heden. » De sterkte, om
Vlaanderens toekomst in volle fierheid en grootmoedigheid op te deuroen, kan
alleen gevonden worden, als wij neerbuigen over onzen eeuwenouden adel en
onzen erf-rijkdom. De zeshonderdste verjaring (April 1343-1943) der Stichting
van Groenendaal — dat welig huis van Vlaanderen : waar hei ligheid tot
eenvoud en schoonheid ontlook, en zielenadel tot onverstoorde volkswaarden
en gewrochten van wereld-kultuur openbloeide — biedt ons een beate gelegenheid tot verdieping en bezinning. De Groenendaalsche bosschages zouden ons
moeten verlokken tot stilte om den ganschen geestesrijkdom, die zich daar
ophoopte en naar alle windstreken heengedragen werd, in onze verarmde zielen
op te bergen.
Om rechtvaardig te zijn zou men het volledige Eerepaneel van Groenendaal's
beroemdheden (1) voor onze oogen moeten ophangen, een totaal overzicht van
Groenendaal's geschiedenis van kloosterbestaan, zijn geest en werk, zijn
activiteit en uitstralenden invloed. Evenwel, in den huldigen toestand onzer
steeds fragmentair blijvende en slechts moeizaam voortschrijdende kennis van
ons verleden, dreigt wel het gevaar, dat Ruusbroec de Wonderbare onvoorwaardelijk onze aandacht voor zich alleen gansch ope seht : zoo zelfs, dat hij
zijn omgeving in duisterheid zou hullen, zooals de glorie van de zon den
omringenden sterrenhemel overglanst. Zoo is het dan een gelukkige gedachte
van Pater S t ep h a n u s Axters, O.P., uit het Praeconiale Viric^ltis
een figuur naar voren te .brengen, die naast Ruusbroec de volle aandacht
waard is en toch nog zoo weinig in haar omvang en complexiteit bestudeerd
en "begrepen werd : JAN VAN LEEUWEN, DEN GOEDEN COC VAN GROENENDAAL, zooals de eeuwenoude traditie hem genoemd en gekarakteriseerd
heeft (2).
(1) Hierbij zinspelen wij op Pater Reypens' artikel: «Ben Eere-paneel met Groenendaai's beroemdheden (Ons Geestelijk Erf VI, 1932, 40-59) waarin het weergevonden
praeconiale-schilderij ontleed en gecommenteerd wordt.
,(2) JAN VAN LEEUWEN. Een bloemlezing uit zijn werken. Verzameld en ingeleid
door Professor Stephanus Axters, O.P.,
LXXXIV d- 208 iblz., geil., ing. Fr. 120,
Fr. • 145 in halflinnen band. De Sikkel, Antwerpen, 1943. -- In zijn inleiding brengt
Pater Axters met rijn gewone nauwkeurigheid en belezenheid alles samen wat tot
nu toe werd verwezenlijkt op het gebied der Jan van Leeuwen-vorsehing. Kranig
bepaalt hij zijn houding tegenover extremisten als Paul O'Sheridan, bakent sdherp
problema 'ek af, waarbij hij steeds naar oordeelkundige oplossingen streeft. Het de
was de bedoeling niet een totale uitdieping en hernieurwing van het onderwerp te
leveren, wel den toestand van de studies objectief weer te geven. Wie P. Axters
kent, vermoedt reeds welk nut dit werk zal bieden. De bloemlezing zal vernieuwend
inwerken, daar zij Jan van Leeuwen voor de massa toegankelijk maakt, en wel
onder een oogpunt dat werd in acht genomen : noch 'door Dr. De Vooys (Tijdschrift
voor Ndl. Taal- en Letterkunde 34 N.R. 26, 1915-16), die een zondenspiegel der veertiende eeuw voorzette, om het beeld van Jan 'van Leeuwen «den christen democraat»
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Jan
van Leeuwen,
Leeuwen, grauwe
uit ons
ons grauw
grauwverleden
verleden —
- grauw
grauw omdat
omdat
Jan van
grauwe gestalte uit
wij
:zien -- isisom
omzoo
zootete
zeggen
een
levendzinnebeeld
zinnebeeld
wij den
den glans
glans er
er niet
niet van zien
zeggen
een
levend
volkskarakter :gegroeid
gegroeid uit
uit het volk
van
bet Nederl
Nederlandsche
volk waaraan
waaraan hij
hij met
met
an dsche :volkskarakter:
van het
bloed
'Verbonden was,
flWoegt hij
hij in
in het
hetdagelijksche
dagelijksche slameer
slameur van
van een
een
bloed en
en geest verbonden
was, zwoegt
dompige
weet onder
onder zijn
zijnschamelheid
schamelheid een
eeninnerlijken
innerlijkenrijkdom
rijkdom
dompige keuken,
keuken, maar
maar weet
van
zielediepte en geestesvervoering
geestesvervoering te
te bergen
bergen en
envoor
voorGods
Godsaanschijn
aanschijnwonderwonder·
van zielediepte
vol
te bloeien.
bloeti.en. Gemuurd
Gemuurd in
in de
de realiteit,
realiteit, is
i's hij
hij realist,
realist, zooals
~a1s van
IVan Eyck
Eyck en
en
vol te
Rubens
zijn oog ziet
ziet de
de vierde
vierde dimensie,
dimensie,
Rubens kinderen
kinderenvan
van de
de reaLiteit
realiteit waren,
waren, maar
maar zijn
die
het ons
onsomringende
omringende:: de
de dimensie
dimensie van
vanhet
hetGoddelijke.
Goddelijke.
die oneindigheid
oneindigheid geeft
geeft aan het
Vergeten
de wereld,
wereld, schouwt hij
hij in
in God;
God; arm
arm in
inhet
hetbroedershabijt,
Ibroedershabijt, baadt
baadt
Vergeten voor
voor de
hij
weelde van Gods
Gods minne;
minne; met hand
hand en
en rug
rug zwoegend,
flWoegend, rust
rust hij
hij in
inGods
Gods
hij in de weelde
Want
omhelzing.
nederigheid en
zelfvergetenhmd glanst
God over
over hem
hem:: ««Want
omhelzing. In
In nederigheid
en zelfvergetenheid
glanst God
siet,Bieti,h.ieromm.e
hieromm-e soepS08
ver-ver·
overmids vernrietende
ve1'lllietende groet-oetmoedecheyt
gront~etmoedecheytons
onssells,
sells,
triedt
(=zich)
zich)God
Godtottot
ons;
ende
alsoe
trecke(n)
gode,
gheeste
niedt hem (=
ons;
yaya
ende
alsoe
trecke(n)
wijww
gode,
gheeste
metm.et
de
gheeste, te male
sonne
doerscijnt
en ende
male in
inons,
ons.Rechts
Rechtsghelikerwijs
gheUkerwwsalsoe
alsoediedw
sonne
àoersciint
gheeste,
àoerraeyt dat ghelas ende oec dat element der lucht, siet, alsoe àoerscWntdoeraytghlsnoecdamtrluh,sieaodcjnt
ende verlicht
verlicht god
gront-oetmoedeghen
mensche,
ende
doerUcht ende
godden
denvernietenden
vernietenden
gront·oetmoedeghen
mensche,
en de doerTiicht
ya, metter
onmeteleker
claerheyt,
die god
ira in
'JJO!,
metterewegher
ewegherdoerscinegher
àoerscinegherglorioser
gkJrioser
onmeteZeker
claerheyt,
die god
hem seleen
selven es
en
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VAN JAN VAN
DE PERSOONLIJKHEID VAN
VAN LEEUWEN
Deze
zelfvergeten kracht
ia een
een fiere
fiere belichaming
.belichaming van
vanons
onstemperament,
tempe:ra.ment, dat
dat
Deze zelfvergeten
kracht is
zakelijk
'Ibovennatuur uitleeft
uitleeft en
endoorheen
doorheen
zakelijk zijn
zijn wereldbeschouwing
wereldbeschouwingin
in natuur
natuur en
enbovennatuur
het kleed
kleed der
der schepping
schepping de
de werkelijkheid
werkelijkheid der
der Godheid
Godheid vat.
'Vat. Meteen
Meteen bleef
bleefhem
hem
het lot
lot van
vanonze
onzegrootheid
grootheidbeschoren
'beschoren:: de
de onbekendheid.
Ohbekendheid. Jan van
van Leeuwen
Leeuwen isis
ee n vergetene
een
vergeten:e in
in onze
onze geestelijke
geestelijkegeschiedenis.
geschiedenis. Zijn
Zijnpersoonlijkheid
perI900nlijkheid kennen
kennen
wij niet zóó,
wij
ZÓÓ, dat zij
zij uit de grijze
grijze nevels van
van de
de Middeleeuwen
Middeleeuwen of uit
uit de
de scharen
scharen
van
moImiken tot een
een scherp-afgelijnde
scher}Hligelijnde gestalte op
op ons
onstoetreden
toetreden zou
zou:
van monniken
: met
haar indiv:idueeIe
individueeletrek'ken
trekken en
en eigen
haar
eigen physionomie.
phymonoml.e. De
De persoonlijke
persoomijke geaardheid
geaardheid
en van
van zijn
van zijn
zijn menschelijkheid
mensche1ijkheid en
zijn heiligheid,
heiligheid, van zijn
zijn spiritualiteit
spiritualiteit en
en leer,
leer,
van zijn
van
zijn stijl
stijl en
en woord,
woord, zoowel
zoowel als
alszijn
zijnlevensloop,
leveDBloop, ontgaat
ontgaat ons.
ons.
Zeker, wij
wij zijn
zijn over de
de periode
periode heen
heen der
der liberale
liberale en
enprotestantsche
protestantsche geschiedgesc1l.ied·
Zeker,
schrijvers, v
oor wie
voor
wie het
het werk
werkvan
vanonzen
onzen mysticus
mysticus gold
goldals
als:
zonderlinge
schrijvers,
: « «dit
dit zonderlinge
an sich
stuk vol
vol vromen
vromen onzin
onzin»» ««an
Bieh ohne
ohne Interesse
Interesse»» [p.
[po LXIX].
LXIX]. Voor
Voor de
de meesten
meesten
goeden coc
echter is
is de
de man
man totaal
totaalomschreven
omschrevendoor
doorzijn
zijn naam
naam««goeden
coc»», waaromheen
al de
de meewarigheid
meewarilgheid hangt,
hangt, waarmee
waarmee ons
ons woordje
woordje ««goed»
kangeladen
geladenzijn;
zijn;
goed » kan
de man
man zooals
zooals hj
hj op
opde
deoude
oudeminiaturen
miniaturenvoorkomt
voorkomt:: met
metdederechterhand
rechterhandden
den
de
roerend, met
bidsnoer doorbeierend,
doorbeierend, vezwalt
hij in
in extasen,
extasen,
kookpot roerend.,
met de
de linker het bidsnoer
vervalt hij
,

onder sociaal
kultuur-historisch aspect
,belichten, noch
noch door
door P.
P. Reypens,
Rey:pen&, die
die
onder
sociaal en
en kultuur-historisch
aspect te
te belichten,
een strikt
strikt theologisch
theollogi.s.ch twistpunt
twistpunt wilde
wilde ophelderen.
ophelderen. (Het
(HetToppunt
Toppunt der
derBeschouwing
Beschouwing
een
naar Jan
Jan van
van· Leeuwen
Leeuwen -— O.
G. E.
E.9,9,(1939),
(1939), 39-60).
39-60). Wel
Wel geeft
geeft het
hetgeen
geenvolledig
volleclig
naar
0. G.
het genie
,genie van
vanden
dencoc
coc:
wijlwellicht
wellichtmeerdere
meerdereletterkundigen
lettel'kundigen of
01sociaalsociaalO\oemicht van het
overzicht
: wijl
historici het
het zullen
zullen beklagen,
'beklagen, het pikante
pikante van
van het
het werk
werl. te
temoeten
moeten missen.
missen. Nu
Nuhebben
hebben
een totaal
totaal overzicht
avemicht van
van Jan
Janvan
vanLeeuwen's
Leeuwen's vroomheid
vroomheid in
in ascese
ascese en
enmystiek.
mystiek.
we een
rangschikken der
teksten naar
naar een
eenvoorapgezet
vooropgezet plan
plan—
- tsedeleke,
tsedeleke,tgheesteleke,
tghee&teleke.
Het rangschikken
der teksten
tgodteleke ~even
waal.'lbij gestreefd
gestreefd werd
werd alle
alle eigenheden
eigenheden van
van Jan
Janvan
vanLeeuwen's
Leeuwen's
tgodteleke
leven --- waarbij
leer in
in 't'tlicht
lichttetestellen,
stellen,heeft
,heeft
wel
nadeelen,doordat
doordatbrokken,
brokken, uit
uithun
hunverband
verband
leer
wel
nadeelen,
gel'lUkt, hun logische
log1.sche eenheid
eenheid verliezen
verliezen en
en meteen
meteen het
het inzicht
inzicht in
dnéén
éénbepaald
bepaaldonderondergerukt,
werp of
of de
de structuur
structuur van
IVanéén
éénwerk
werkonmogelijk
onmogeIij'k wordt
wordt gemaakt.
gemaakt.Een
Eensamenschikkende
samenscbikkende
tafel had
had aan
aan dit
diteuvel
euvelgemakkelijk
gemakkelijkkunnen
kunnen verhelpen.
verhelpen. De
De lezing van
van den
den op
op zich
zich
reeds zwaren
zwaren tekst,
.tekst, gedrukt
gedrukt inincompacte
compacteparagrafen,
paragrafen,had
vergemakkelijkt kunnen
kllnnen
had vergemakkelijkt
worden door
·door gelukkiger
gelukkiger aanbrengen
aanbrengen van leesteekens,
leesteekens, door
door aaneenschrijven
aaneenschrijven of
of met
met
worden
verbinden van samenhoorende
samenhoorende woorddeelen.
hier gebodene
gebodene doet
doet ons
ons den
den
streep verbinden
woorddeelen.--- Het hier
waren
van Jan
Jan van Leeuwen's
en dat is
waren· rijkdom
rijkdom van
Leeuwen's geheele
geheele werk
werk aanvoelen
aanvoelen: : en
is een
een ware
ware
verdienste
verdienste van
van den
den bloemlezer.
bloemlezer.
(3) Aldus'
Aldus 'v~rwlJzen
wij maa
naaI'
het boek
boek van
van P.
P.Axters.
Axters.De
arabischecijfers
cijfersduiden
duiden
(3)
virwijzen wij
De arabische
r het
op de
op
de bloemlezing,
bloemlezinog, de
de romeinsche
romeinsche op
op de
deinleiding.
inleiding.Stilzwijgend
Stilzwijgendvergemakkelijken
vergemakkelijken wij
wij
hier
hier en
en daar
daar de
de lezing.
lezing.
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tot nadeel van den goeden \Smaak en schrijil hij door het >toeval van zijn
pretentie of van zijn naïviteit, ja schrijft veel, meer dan men wenscht te lezen.
Hij komt voor als een kwalijk gedoseerd mengsel van slameur en bizarre
begenadiging: waarin het uite'rlijke alle goudkaraat en innerlijke zuiverheid
uitsluit. Hij bewaart de« ,begrijpende» sympathie, omdat hij nu eenmaal de
goede coc van Groenendaal was.

Het drong intusschen tot ons niet door, dat hij afgronden van goddelijkheid
en menschelijkheid in lZich droeg, waarin wij ons peillood diep moeten laten
zinken om er den ,bodem van te vinden. Zijn zelfgeituigenis moest ons toch wijzen
op een diepteleven, waar we stil voor \Staan: «vam, buten soe hebbic alle mijn
leefdaghe groten starcken groven arbeyt ghedaen, ya beyde mi ende oec anderen
goeden lieden; ende alsoe wannic m'Ün broet ende mijn l{jfleke spise metten
handen ende met sweteghen leden. Ende (= maar) oec van binnen in gheesteleken heyleghen werken en heeft de gracie gods in mi een ure niet ledech noch
ydeZ gheweest in mi; want ic ben minen here sinte pauwelse na-ghevolght van
bitten ende van binnen in alle 'manieren van heylegher leringhen na de wet
gods in den hoechstew graet der minnet~ te volbri'nghen, ya opdat ie onsen
t;neghen here ihesus christus inder alre-minster oetmoedecheyt yet ghelijc
1/wchte werden. Want eenparlinghe soe hebbic de passie ende oec de doot ons
heren rthesu chrisU in mijn! al(inghe (ellendig) doechl(3lk~ herte ghedreghen,
ende die heyleghe opene binnenste ons heren ihestt chri8ti en hebbic niet ver,'mymt noch verroekeloelst met eneghen vriwi>llighen aveker·ff,. " Want alle salecc
heyt die hanct Î'n die binnenste eenvoldechyet ons heren ihesu christi.. Ya ic
.~eggu noch meer enen anderen sin. Ware dat sake' dat alle menschen consten
wandelen in mijns selfs herte ende 'in mijn binnenste gheheylheyt, ghelikerwijs
dat ic wandele in die binnenste ons heren ihesu christi, seker soe zoude(n) mi
alle menschen mi'wnen, saghense ntijn herte aen ... Want ic en constu niet
ghesegghen nooh bescriven, hof~ sere dat ic alle menschen minne ende begheer
te bringhen in die levende binnenste ons heren ihesu ohristi. Wan,t daer voer
en ,hebbic oec noch ;"ilele noch l'ijf ghespaert, ., . .Dats (_ is) nacht ende dach
m'ijn gheesteleke inwendeghe verborghene iacht» Lp. 56-57 vgl. XXIX].
ZOoals van Paulus,zoumen aldus van den goeden coc kunnen zeggen: cor
Joanwi8, cor Ohristi. Die innerlijke spanning in het hart van een leekebroecter

kennen wij niet als Idekracht, waaruit ons 'Verleden groeide ...
Lntusschen hebben zich velen vastgeklampt aan het !beeld, dat Dr. C. G. N.
De Vooys van onzen kok heeft geschetst: als dit van een christen-<lemocraat

van de veertiende eeuw (4). Jan van Leeuwen zou zich opgeworpen hebben
als de verdediger van het goed recht van den arme, die den eigendom van
anderen - leek of c1erk - veroordeelde, omdat zij bezaten. Hij zag staat,
kloost€T en 'kerk 'beheerscht door den duivel van geld en gierigheid, van hebzucht en praalzin en gesloopt door ongehoorzaamheid en eigenwil : daartegenoverstèIde hij de «armoede van gheest» in haar uitel"Bte gestrengheid van
be~tloosheid en algemeen-geldende noodzaak en de kuischheid in haar stralende
ongekreuktheid. Bewust of onbewust kwam hij in oppositie met kerk en dogma
en zocht een nieuwe - de subjectieve -,. heiliging in persoonlijke Gods aanraking langs de mystiek. (ZOO zou hij een voorlooper zijn IVan de Hervorming.)
Iedereen zal oIllIlliddellijk aannemen, dat Jan van Leeuwen onverlbiddelijk
is dn het geeselen van gebreken en tekorten van maatschappij en kerk, maar
zijn liefde voor - en ondel'Werping aan deze door God gestelde wetten was
,(4):vg1. Twee C'hristen-Demokraten uit de veertiende eeuw, (De XX Eeuw 9,
(1903) I, 156-182). TW'Ilede uItgave, Letterkundige Studiën, Verzamelde Opstellen,
Groningen, Wolters, 1910; blz. 1-30 met de daarbij aansluitende bloemlezing, waaraver In noot 2.
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dief. Wanneer Jan V an Leeuwen de armoede predikt, d an is het de vrijwillige
armoede en de onthechting die iederen mensch noodzakelijk is om in zich
de plichts-vervulling en het Godsverlangen tot rechtmatige ontwikkeling te
laten komen.
De tegenstelling, die De Vooys meende te ontdekken tusschen Jan van
Leeuwen's communisme en Ruusbroec's gloriose leeringhe kunnen wij niet
beamen. Z oo zegt d an ook Serrarens zeer terecht : « De algemeene strekking
van zijn vlijmende kritiek, die niemand spaarde, was loutering van de door
misbruiken aangetaste kerk, 'n felle aanval op de « ghierighe clergie, het
gheesteleke vole, waeronder de duvel regneert », die in hun jacht naar prebenden
ook de edele verontwaardiging van Ruusbroec hadden gaande gemaakt. In deze
voor de kerk zoo onheilvolle tijden, waarin volgens Ruusbroec's woorden « alle
ordenen ende religien ghedaeit van haren beghinne ende syn ghelijc der
werelt » ... is desmartelijke roep naar eenvoud en versobering dezer boetprofeten, die treurden op de puinen van 't door de begeerlijkheid verwoeste
godshuis, alleszins begrijpelijk » (9) . Het verschil tusschen Jan van Leeuwen en
Ruusbroec ligt, niet in de leer, maar in het temperament van beide schrijvers :
het impulsieve van den ijveraar en volksmensch, het onverschoonde en directe
woord van den « gewonen man » die d e ironie niet kent om zijn gedachten
te bewimpelen, slaat in Jan van Leeuwen een onstuimigheid los, die wij echter
niet bestempelen kunnen als een « hartstocht van den strijd (die) niet in hem
gedoofd was ».
Zoo bleef de persoonlijkheid van Jan van Leeuwen ongekend. Maar ondanks
de eenzijdigheid van zijn standpunt, heeft Dr. De Vooys door zijn verschëidene
studies wellicht het meest bijgedragen om sympathie en vorschersijver voor
Jan van Leeuwen uit te lokken : sinds zijn werk geldt deze, na Ruusbroec, als
een tweede meteoor aan den Groenendaalschen hemel; zij het dan ook als een
bleek en ruige ma an , die haar licht v an de zon
Ør Nederlandsche mystiek
ontvangen moet. Toch lijkt het alsof wij bij het uiterlijke van zijn verschijning
zijn gebleven, zonder de echo v an zijn ziel op te vangen. Evenwel k an het den
aandachtigen lezer onzer nieuwe bloemlezing voorkomen, dat zijn karakter
en persoonlijkheid gemakkelijk te vatten zijn, daar zijn leven hoorbaar doorklinkt in zijn schriften. Zijn werk " toch biedt een onmiddellijkheid, die ons in
voeling brengt met zijn intiemste wezen. Het is de neerslag v an zijn persoonlijke belevingen. Het is direkter en sprekender dan het werk van Ruusbroec.
Deze schrijft v an uit een theologische atmosfeer, die geladen is met mystieke
spankracht, maar waaruit de vonken der persoonlijke schouwing hoogstens bij
uitzondering spatten : zoodat wij slechts door redeneering, zoo wij niet door
zijn Vita waren ingelicht, zouden kunnen besluiten tot zijn persoonlijke mystieke
begenadiging. Zelfs zijn apostolische ijver is getemperd door beheersching en
caritate tot pure • toewijding aan Gods verheerlijking en tot diep menschelijk
medelijden om zonde en zondaars. Jan v an Leeuwen's ijver kent den gloed van
het warmstuwende hart, dat uit het eerste aanvoelen v an de menschelijke
ellende en Gods recht zijn wilden kreet van verslagenheid niet bedwingen _kan.
Ook zijn persoonlijk gebedsleven kennen wij uit zijn eigen getuigenissen.
Uit de ontleding v an beider taal ziet men de verschillende geaardheid van
(8) I Jo. 3, 17.
(9) Serrarens Ed. A., Kommunisme in de Middelnederlandsche Letterkunde (Tijdschrift voor Taal- en Letterkunde, Tilburg, 16 (1928) 1-32; 77-127).
(10) Naast de voormelde artikelen : De handschriften van Jan van Leeuwen's
werken (Tijdschrift voor Ndl. Taal en Letterkunde 22, N.R. 14 (1903) , 138-157) ;
Meister Eckart en de Ndl. Mystiek (Ndl. Archief voor Kerkgeschiedenis, N.S. 3 (1905)
182-188).
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der caritate
caritate.... ..
selen
navolghen
onbegripeliker
hoechelit ende
selen
wi wi
navolghen
derder
onbegripeliker
hoechrif
goedheit Gods,
Gods, ende
ende aldus
aldus selen
selen wi
wivaste
vastevoert-crighen
voert-arighenin in
ontbliven
met
enen
goedheit
ontbliven
met
enen
honghereghen dorste
dorste inder
inderzielen
zielennanadiedie
onbegripelijke
satheid
God8.
eweghen honghereghen
onbegripelijke
satheid
Gods.
Ende na
na dose
dese manere
maniere selen
selenwiwiwandelen
wandelenvoer
voerdoeghen
doegkenGods
Gods...
Ende
... in in inneghen
levenne ende
ende in
in sterken
sterkenongheduere
ongheduerevan
vanherteliken
herteliken
woedergher
minnen,
woedergher
minnen,
died.ie
int in;
herte
leeftende
endeden
denmensche
mensche
niegherincs
ghedueren
noch
rusten
wet»
[po
88herte leeft
niegherincs
ghedueren
noch
remsten
enen
loet
»
[p. 8889]. In
In zijn
zijn fierheid
fierheid 'heeft
'heeft hij
hij ««vri
de werelt
wereltverwonnen
verwonnen»
envoelt
voelthij
hijzich
zichwijder
wijder
vri de
» en
dan
wereld, die
hij van zich afstaat
afstoot om
om God
God te
te grijpen
grijpen:: ««alsoe
e3 der
d.er weseweSErdan de wereld,
die hij
alsoe es
liker minnender
minnender zielen
zielen alle
aUe dine
dinc teteinghe
ingheende
endete te
nauwe
ende
te corte, want
nauwe
ende
te Corte,
want
met onser op-crighender vallender begheerten, hoe st'Yrkelijc dat 8i ons
0»3 drijft
drtJftmetonsp-crighdvalenbrt,hoseklijcda
met onsen
onsen werken
werken teteGode,
Gode,nochtan
nochtanenenconnen
connenwiwiloer-met
d.aer-met
GOM
mcn
Gode
noch
oecaec
onson8
niet voecomelijc
voecomelijc ghenoch
ghenoch(genoeg)
(genoeg)ghedoen
ghedoennaden
naden
i,ndersten
(intterlVJo..
selven niet
indersten
(innerlijkBten) deele
deele ons
onsgheests
gheests»
89]. Deze
Deze zielekreet
zielekreet ijs
i,s de
echo, die
die alle
alle god<god[p. 891.
de echo,
sten)
» [Po
schouwende
doorgeven met
de woorden
woorden van
vanGregorius
Gregorius den
den
schouwende harten
harten mekaar
mekaar doorgeven
met de
Groote
sunt, die
die heel
heeldedeNederlandsche
NederlandschevroomvroomGroote :: Videnti
Videnti Deum
Deum omniaangusta
omnia angusta sant,
heid doorruischen
doorruischen als
helt fiere
fiere en
ensmartelijke
smartelijke vers
versuit
uitdedena-Hadewijchsche
na-HaidewijehlSche
heid
als in
in het
school:
school :
(11) De
arUculls cap.
cap. XVIII
(11)
De articulls

:
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Alle dinghe
dinghe
Alle
sijn mi
mitetelinghe
dnghe :
sijn
Ic ben
ben so
so wijt.
wijl.
Ic
Om
Om een
een onghescepen
onghescepen
He'bbic begrepen
begrepe1.
Hebbic
in eweghen
eweghen tijt
tijt (11a)
(l1a).
in
.
Het persoonlijkste,
persoonlijksbe, dat Jan
Jan Van
Van Leeuwen
Leeuwen van
van zich
zich laat
laatschouwen,
schouwen, zijn
zijn wel
welde
de
Het
bladzijden, die
de handschriften
handschriften den
den titel
titeldragen
dragen:
Van seven
seven alte
alte wonderleke
wonderleke
bladzijden,
die in de
: Van
manieren van
vanalindecheyden,
alindecheyden,die
die broeder
broe,der Jan,
Jam, die
diegoede
goedecoc
cocvan
vanGroenendale,
Groenendale, op
op
manieren
eenre nacht
nacht allene
allene op
op syn
syn sel
selfs
cast liden
Uden ende
ende ansienlec
onsienlec draghen
draghenmoeste,
moeste,ververf s cost
eenre
holen (voor)
(voor) allen
allenmenschen
menschen».». Deze
Deze beproeving
heproeving heeft
heeft zich
zich blijkbaar
,blijkbaar als
als een
een
holen
pijnlijke wonde
inzijn
zijn Gad-ontvankelijke
God-ontvankelijk'e ziel,
zie:!, zoodat
zoodathij
hij er
er telkens
telkens van
van
pijnlijke
wonde vastgezet
vastgezet in
aalde hij
gewagen moet.
moet. In
In dat
datdonkere
donkere oogenblik
oogenblik ddaalde
hij af
af in
in de
de sferen
sferen van
van de
de
gewagen
Dierste alindicheyt
den
mengodsverlatenheid der
der hellekrochten.
hellekrochten. ««Dierste
alindicheytwas,
was,dat
datgod
god
den
men-godsverlatenheid
(12) weder
weder beroe
beroefde
ende afnam
afnamalle
alledie
diehemelscha
hemelsche
blijscep
ende
hoghe
sche (12)
f de ende
blijscep
ende
diedie
hoghe
sche
enecheyt syere
synre weseleker
weseleker binnen
binnen..•.• ende
ende doe
doe (toen)
(toen) en
enwas
wasden
denmensche
menschevan
van
enecheyt
verderven
binnen anders niet
niet tetemoede,
moede,dan
dan of
of hi
hi alle
alle uren
uren te
teniete
nietevervaren
vervarenende
ende
verderve,n
binnen
dese
mensche
helsschen anxte
anxte ...
...De
Desevende
sevendealhndecheyt
al~ndecheytwas,
was,dat
dat
dese
mensche
.'laude van helsschen
soullo
viel in
ende
boven
allealle pine
in ene
enehelsche
helsche inghe
ingheincheyt
incheytboven
bovenalte
altebetterheyt
betterheyt
ende
boven
pine
nona
min
nona
meer,
alsof
die men
men woorden
woorden (in
(in woorden
woorden uitdrukken)
uitdrukken) mach
mach ...
...Fats
Dats
min
meer,
alsol
die
eerde ...
, alsoe
menech
dusent milen deep
d~ep ende
ende dicke
dicke ware
ware alse
al8emenech
menech
alsoe
menech
dusent
die eerde
gher88e-pyl es
178op
opder
dereerden,
eerden,
ende
dropel
waters
ende
menech sand
sant es in
in der
der zee,
zee,
ghersse-pyl
ende
dropel
waters
ende
menech
hare (zich)
(zich)dan
dandie
die
diepheyt
eerde
boven tote
to te beneden te
te male
male
ende dat hare
ende
diepheyt
derder
eerde
vanvan
boven
ontplo1ce, ende
ende dat
dat die
diemensche
menschemet
metziele
zieleende
ende
met tive
live alsoe
al80e meneghe
meneghe mile
mile diep
diep
ontploke,
met
tote in
in die
die middelt
middeltder
dereerden
eerden versanke
V6r80nke ochte
ockte verslint
verslinttinorde,
warde, ende
endehare
haredan
dan
tote
eerde weder
wedervan
vanboven
boven tote
tote beneden al-om
al-om ende
ende tomme
(sloot). Siet,
Biet,
die eerde
tomme toe-loke (sloot).
d~t ware een
een anxtelec
anxtelec ende
ende een
een eijsschelec
eij88chelec dine.
dinc. Ware dat
dat sake
sakedat
dat een mensche
mensche
dat
levensl2, lijf8
die middelt
middelt va.n
eweler ende
ende emmermeer
einmermeer
levens
f f s (levend) in
eerden eweler
in die
van der eerden
ghepeerst ende
ende verdronghen
verdronghenware
wareende
endealte
alte-gader
maesteliglig-gader over-een-ghepleit moeste
niece gaen ende
ghen,
(zoodat) hem
hemdochte
docktedat
dat hi alle
uren te
te niete
ende verderven
verderven
ghen, dat (zoodat)
alle uren
mochte ende
conste,
machte
ende nochtan
nochtan niets
niet8 niet
nietversterven
verstervenenen
conste, siet, nochtan
'ware die
nochtan ware
pine alemale een
cleyne dinc
hellen of
ol yeghen
yeghen die
diealindeghe
alindeghe
een cleyne
dine ieghen die pine der hellen
helsche
al80e moestic
moestic die
diehelsche
hel8che pine te male dore-boren
dore-boren
helsche inghe
inghe incheyt...
incheyt .. , alsoe
(door8taan)
ende dore-smaken
dore-smaken to
te in
den diepsten
diep8ten oert
oert...
Ende
hadde
(doorstaan) ende
in den
... Ende
ic ie
en en
hordde
tote
neghene andere[r]
lael/eniB8e ..•
dan dat
dat ic
icdie
die pine
leet sonder
sonder weder-wille
andere fri laeffenisse
... dan
we de r-wille
pine leet
[po
183-188]. Deze
beschrijving, die
denken doet
aan
Catherina van Genua
Genua
[p. 183-188].
Deze beschrijving,
die ons
ons denken
doet a
an Catherina
en
Theresia, verraadt
diepte vvan
ziel, die
die God
God alleen
alleen scheppen
scheppen kon
kon om
om ze
ze
an ziel,
en Theresia,
verraadt een diepte
gansch het
het werk
te vullen met Zijn
Zijn alheid.
alheid. Deze pijn
pijn die
werk van
van den
den coo,
coc,
die rilt door gaDJSch
is
een critisch
critisch moment
moment geweest
geweest van
van het
het ««erwegh
voert-crighen naer
in
is een
ewegh voert-crighen
naer god
godin
ontbliven
onbereikbare op
wie de
de
ontbliven»,»,het
het ongedurigstre<Ven
ongedurig streven naar
naar het
het onbereikbare
op aarde
aarde van
van wie
tomt
ende aldus
aldus gheet god
wereld
hemel te bezitten
'bezitten:: ««ende
god ende
ende hy
hy comt
wereld verliet
verliet om
om den
den hemel
hy
vliet,
ende
hy
ghee
f
t
ende
hy
neemt,
ende
hy
roe
f
t
ende
end6
hy
duuct
ende
hy
vliet,
ende
hy
gheeft
ende
hy
neemt,
ende
hy
roeft
ende
ende
ends
duuct
nemmerhy
ende hy doet
doet ende
ende hy
hy laedt
laedt (laat)
(laat)dat
dat
wilt,
al soudic
en 80udic nemmerhy st,oolt,
steelt, ende
hyhy
wilt,
al en
ne
meer
danc noch
noch loen
Ende oec
oec aldus
aldus soe
8017 werdic
werdic alden
alden dach
dach op
opmi
mine
hebben. Ende
loen hebben.
meer danc
spisen
selves
ende daertoe
daertoe soe
soe sittic
sitticdicwille
dicwille
tusschen
twee spisen
cleynheit ghelaten;
ghelaten; ende
tusschen
twee
selves cleynheit
ende
van honghere.
honghere. Want
Wantter
terquader
quader
weerelt
ende
creatueren
ende verderve
verderve van
weerelt
ende
tenten
creatueren
nochnoch
,

en het
(l1a)
het pijnlijke
pijnlijke en
het zaligende
zaligende van
van het
het godsverlangen
godS'Verlangen aldus
aldus
(11a) Ruusbroec
Ruusbroec heeft
heeft het
geformuleerd:
wij
hem selven
selven
geformuleerd:«Mochte
«Mochte
wijgode
godeontfaen
ontfaenininonsen
onsenbegripe,
begripe,;hihi gaNe
gave ons
ons hem
sijn
te
inghe
ende
te
wij
IZOnder
middel;
dat
es
ons
onmoghelijc,
want
wij
sijn
te
,i
n.g
h
een
de
te
zonder middel ; dat es ons ionmoghelijc, want
cl
e y nehem
te begrlpene».».(Brulocht
(BrulochtI, I,221,
221,2, 2,
RuusbroecWerken,
Werken, Kompas,
Kompas,
cleyne
hem te begripene
Ruusbroec
Mechelen,
dat god
god gheven
gheven mach
mach sonder
sonder hem
h.em
Mechelen,1932).
1932)«Alle
. Øllede
de.gaven
gaven gods
gods ende
ende al
al dat
selven,
da.t es
es hem
hem (den
(den menech)
mensch) ttee cleyne
c 1 e y n ende
e ende
ghenoe@het,hem
,hem niet,
met,
hetheten
en ghenoe,ghet
seven, dat
maar
het
meeret
sijn
ongheduer»
(ib,
I,
225).
maar het
sijn ongheduer» (ib, I, 225) .
van Sint
Christo ... van
in Ohristo...
hominem v in
Sint
(12)
scio horninem
(12)De
De voorstelling
voorstelling herinnert
herinnerta.anhet
aan het 80io
Pa.ulus,
12-2).
Paulus, waar
waar hij
hij hartstochtelijk
hartstochtelijkvan
vanhield
hield(II
(II Oor.
Ør. 12-2).
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ter quader
quader vleesseheleker
vleesscheleker ghelost
ghØst wert
daer
ic ende
mine
ter
wert(waart),
(waart),
daer
ie ende
mme quaàe
quade natuere
natuere
toe-gheneycht es,
es, daer-werts
toe-gheneyeht
daer-werts soe
soe en
ie dat
al amme
omme ghegheenwillie
willic niet;
niet; daer
daer tic
dat selve al
gheven hebbe
hebbe dat
dat ie
ic ben, dies
gheven
dies en
en mach
mach my
my(mir
(mijnn be~it)
werden niet.
niet. Daer
bezit) werden
Daer omme
omme
soe seggic
seggic uu dat
soe
sittetusschen
tusschen eertsche
eertsche spise
spiseende
endehemelsche
hemelschespise
spiseende
ende
dat ic
ic sitte
verhonghere » [po
verhonghere'tl
(13). . Hoe
[p. 183]
183] (13)
Hoe pakkend
pakkendheeft
heeftJan
Jan van
v an Leeuwen
Leeuwen hiermee
hiermee het
het
allermenschelijkstevan
van zijn
zijn Godzoekende
Godzoekendeziel
ziel uitgeschreven
uitgeschreven in
in simpelheid
allermenschelijk5te
simpelheid van
van
woorden,
verinnigt. De meewarigmeewarigwoorden,waar
waarhet
het'beeld
beeldgevoel
gevoel en
en gedachte
gedachte uitdiept
uitdiept en verinnigt.
heid, die
heid
die hier
hier spreekt,
spreekt, is het
hEt ruischen
ruischen van
van stemmingen
stemmingen en
en belevingen
belevingenvan
van een
een
heel teere ziel:
ziel : teer,
teer, omdat
omdat de genade
genade er in waait. (Wij
heel'teere
(Wij denken
denken aan
aan de
de droevigste
droevigste
stemingv
an GezelIe.
Gezelle.)
stemmin'gen van
)
Daarmee
van Leeuwen
Leeuwen ongewild
ongewild het schoonste
schoonste van
van zijn
zijn wezen
Daarmeegeeft
geeft Jan
Jan van
wezen
bloot : hij
hij was
was viator
viator naar
bloot:
brandde van
edele minne,
minne,
naar God,
God, wien
wien het
het hart brandde
van de edele
zooals
wereld, in
ome, dietsche
dietsche taal
taal bezong
bezong:: minne
minne wilt
zooals Hadewijch
Hadewijchze,eenig
ze, eenig ter
ter wereld,
in onze
wilt
altoes
(meer) gheven
ghevenende
endesuect
suectende
endemint
mint
Gode
om
Gode
minnene;
dats
altoes toe (meer)
Gode
om
Gode
te te
minnere;
dats
gherechte drijft
drijft (aandrift)
altoes
ende
alle
uren
go gode
gherechte
(aandrift) ende
ende aert,
aert, dat
datwi
wions
ons
altoes
ende
alle
UTe~
de
gheven ende wedergheven . •. dit weten wel dieghene die hier in perssen ende in
inghevndwr .itenwldgh irnpesd
woedegher miwnen
minnenleven
leven...
... si
woedegher
si' doet
doetden
denmensche
menscheininlane
Zancsoe
soe 1neer
meer crighen
crighen in
in
een ontbliven
ontbliven [po
[p. 196-197]
een
196-197]..
Naast den igolfslag
voelen wij
Naast
g-olfsLag van de
de goddelijke
goddelijke minne
minne voelen
wij het rhythme
rhythme vvan
an Jan
van Leeuwen's
temperament. Zijn
Zijn stijl
stijl en
en ttaal
van
Leeuwen's temperament.
en beeld
'beeld zijn
zijn die
die van
van een
een volksvolksaal en
m an , die
man,
zich totaal
totaal uit in
in ongekunstelde
ongekunstelde gaafheid,
gaafheid, wat niet
niet altijd
altijd gave
gave kunst
kunst is.
is.
die zich
Ieuer
de ruwheid
ruwheid en
en rauwheid
rauwheid van
van zijn
zijn hekelproza,
hekelproza, de
de felkleurigheid
felkleurigheid van
van
Ieder kent
kent de
zijn
de gesmeeigheid
gesmeeïgheid van
van zijn
zijn woordkeur
woordkeur en beeld
beeld en
en
zijn zondenspiegel
zondenspiegel en
en tegelijk
tegelijk de
volksspreekwoorden (waarbij
(waarbij we
we echo's
volksspreekwoorden
echo's van zijn
zijn per
persoonlijk
soonlijk leven
leven hooren
hooren (14),
den
'breed-uitJspiImenden en
herhalenden verklarenden
van den
den hard
hard
den breed-uitØinnenden
en zich herhalenden
verklarenden trant
trant van
hamerenden
polemicus of détailleerenden
hamerend
en polemicus
détailleerenden didacticus.
didacticus.
Dit schikt
schikt zich
zich geleidelijk
geleidelijk tot
tot een Gesamtbild,
Gesamtbild, zooals
Van Duinkerken
Duinkerken de
de
zooals Van
teekening
den kok
kok heeft
heeft trachten
trachten te
tehernieuwen
hernieuwen:: dat
datvan
vaneen
eenrondborstig,
rondborstig,
teekening ,van
van den
slagvaardig
goedmoedig Brabantsch
Br8ibantsch volkstype
(15).. Als
Als wij
wij de
de toespitsing
toespitsing
slagvaardig en goedmoedig
volkstype (15)
uiterlijkheden en
deze typeering
t~'Peering als
aIs
van uiterlijkheden
en bouffonnerie
bouffonnerie weglaten,
weglaten, kunnen
kunnen we
we best deze
juister,
is JJan
juister, suggestiever
suggestiever en milder
milder aanvaarden.
aanvaarden. Brabantsch
Brabantsch is
van Leeuwen
Leeuwen
an van
in zijn
zijn onveranderlijk
onveranderlijk optimism's
optimisme; als
alshij
hij laeta
laeta facie,
facie, benigno
benignovultu,
vuUu,alaerique
alaeTÏqueanimo
animo
zijngasten
zijn gasten ontvangt,
ontvangt, al
al kan
kan hij
hij ze
zeslechts
slechtsop
opbrood
broodvergasten
vergasten:: zijn
\Zijn woord
woord en
en
wordt hun
hun levensbrood.
levensbrood. Vroolijkheid
Vroolijkheidzingt
toen hij
hij den
den
leer wordt
zingtin
in zijn
zijn ziel:
ziel : als toen
refter
refter met
metzijn
zijn schotels
schotelsbinnentrad
binnentraden
enzijn
zijnSint-Mertens-1iedeke
Sint-Mertens-J.l:edeke hardop
hardop zong;
zong; ofof
nu wel
wel uit
uitextatische
extatischeinspiratie
inspiratieen
enniet
nieteer
eeruit
uitgemoedelijke
gemoedelijkejovialiteit
jovla1jtettwas,
was,
het nu
laten
middeleeuwschen
laten we
wevoor
voorrekening
rekeningvan
vanden
den
rniddeleeuwschenkroniekschrijver.
kroniekschrijver.
Here
Here .sinte
·sinte Merten,
Merten, heylich
heylich sant,
sant,
Goede platte
mispelen wassen
wassen in,
in u
,!ant --- Kyrieleis
Kytieleis(16)
(16).
Goede
platte mispelen
u lant
.
.

(13)
(13) Dit
Dit zijn
zijn deslotwoorden
de ·slotwoorden van
vaneen
eenbeschouwing
beschDuwingover
overtroost
trDostenen
mistroostigheid,
mistroostigheid,
die
die tot
totde
demooiste
mooisteprozabladzijden
prozabladzijden moet
moet gerekend
'gerekend worden.
worden.
(14)
(14) Vgl.
Vgl. Inleiding
Inleiding p.
p. XXI-XXIII,
XXI-XXIII, —
- Het
Hetbeeld
ibeeld uit
uitkeuken
keukenenensmidse
smidseschijnen
schijnen
hem voor
voor de
de hand
hand te
te leggen.
leggen. Wij
Wij mogen
mogen hierop,
hterop, als biografisch
biografisch gegeven
gegeven (p.
(p. XXI)
XXI) niet
niet
hem
veel
veel steunen,
steunen, daar
daar Ruusbroec
Ruusbroec dit
ditzelfde
zelfdesmidsebeeld
smidsebeeld gebruikt
gebruikt ininzijn
zijn Tabernakel
Tabernakel
(zelfde
(zelfde uitgave
uitgave II.
II. 12)
12). . Naast
Naast:: «Nu
«Nu gheeft
gheeft gode
'gode vrilyc
vrilyc die
die panne
'P a n n e metten
metten stele,
stele,
dat
dat uwen
uwengheest,
gheest,onder
onder syn
syn bekeersamheit
beke,ersamheit in
In sijn
sijn hant,
hant, dat
dat hijse
hijse mach
machkeeren
keeren
waer
waer hi
'hi wilt
wiltende
endehoe
hoe hi
hi wilt
wHt (Van
(Vande
deacht
achtSalicheden
Salicheden c.c.4,4,Axters
Axters LIV)
LIV) staat:
staat:Ende
Ende
ten
vierden
male
selen
wi
ten vierden male selen wi ,oDec
me'rcken, hoe
hoe dat wi onzen
oruzen .hemelschen
,hemelsehen meester
y ser
ec mercken,
meesterd dyser
in
in die
die hant
hant gheheelyc
gheheelyc overgheven
olVergheven selen
selen onder
'Onder zijn
zij.n bekeersaniheit,
bekeersrunheit,soedat
God,
onser
soedat God, onser
alder
alder meester,
meester, ons
'Ons gheestelyc
gheesteilyc yser
yser alsoe
alsoe gheweldioh
gheweldiClh moghen
moghen (=
(=moge)
moge)sijn,
sijn,dat
dat hi
bi
{)1lS met
metsynre
'synreverstandicheit
verstandicheltmach
machbekeeren
bekeeren ende
endebeweghen,
beweghen,.soedat
·soedat God
Godsijn
sijn
ons
verstendicheit
ende
syn
versten<licheit ende syn eweghe
eweghe wysheit
wysheitinden
Inden grant
,gront onser
onser sielen
sleIendrucken
drucken mach
machende
ende
hem (zich)
(zich)weselyc
weselycherbeelden
'hel1beeldenininons»
ons»[p.rp.
63].
Andersmidse-beeld
smidse-beeldp.p.62-66.
62-66.Over
Overhet
·het
hem
63]
. Ander
keukenbeeld
keukenlbeeld als
als auteursmerk,
auteursmerk, vgl.
vgl.p.,poLIV.
LIV.
(15)
(15) Ruusbroec
Ruusbroec en
en Jan
Jan van
van Leeuwen
Leeuwen als
alsdichters.
dichters.De
DeGids
Gids9999
(1935 December)
December)
(1935
342-349).
342-349).
(16)
(16) p.
p. XXVII
XXVIIHoe
Hoede
decoc
cocinin
zijn
zangerigheidhet
hetvolkselement
volksel'ementmet
methooge
hoogeleer
leer
zijn
zangerigheid
paarde,
paaroe, zie
zie(blz.
!blz. 85,
85,96.
96.
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Sappig
zijn pienter
Sappigen
en kleurig
'kleurigisiszijn
zijnwoord
woordom
omtetezeggen,
zeggen, wat
wat zijn
pienter oog
oog en wakker
verstand
even onverbiddelijk
onverbiddelijk sterk.
zwijgend is
is zijn
zijn lijdenskraoht
lijdenskraoht :
verstand inzag,
inzag, maar
maar even
sterk zwijgend
sterk
leeuw zooals
zooalsde
demiddeleeuwer
middeleeuw€11' zijn
zijn naam
naametymologiseerde,
etymologiseerde, leed
leed hij
hij
sterk als
als een leeuw
als een
een lam:
lam : «als
« als een arm
maerten
als
arm stave
slave laboerdic
laboerdie dach
daohende
endenacht
nachtopdat
opdaticio maenen
leven
leven van
vanMartha)
Martha)behielde
behieldeende
endeonderlinghe
onderlinghetrouwe
trouwe
metten
werkzaam leven
metten
seven (= werkzaam
heyleghen
van gruenendale.
gruenendale. Nochtan
Noohtanhaddic
haddiohiertoe
hiertoemede
medein,in
minen voet
heyleghen brueders van
minen
voet
een onghemao,
onghemac, dies
dies noyt
noyt mensche
daer
ic io
dicwille
groott,
een
mensohe en
en wiste
wistedie
diebijbijmimiwas,
was,
daM
diowille
grootfl
pine in doechde
» [po
(17). «
«Want
liden ende
ende doghen
do{Jhen van
vanminnen
mi'l1lnènende
ende
pine
doeohde»
[p. 7]
7] (17).
Want liden
overmidts der doecht,
soe
edel
in hem
selven
»
[p. 121]).
121]).
overmidts
doeoht, siet,
siet,dats
datssoe
soefier
fierende
ende
soe
edel
in hem
selven»
[Po
Uit
ervaring van lijdende
lijdende en
lied van
van het
het««doghen
doghen
Uit de ervaring
en zwijgende
zwijgende minne
minne groeit het lied
omder
realiteitszin en
en humor
humor'en
enrondborstigheid
rondborstigheid ontstijgt
ontstijgt en
en
omder minne»
minne » dat
dat alle realiteitszin
alleen uit
uit God
geboren is ::
alleen
God geboren
Want hoe
hoe hart
hart of hoe
Want
hoe wreet
wreet
dat my die
dat
die minne
minne voren-gheet,
voren-gheet,
ic wil vaste
vaste navolghen
navolghen ende
ende inwert
inwert poeghen.
poeghen.
ie
Want ie
ic sal
Want
aal emmer
emmer yet
yetvan
vanharen
harenplumen
plumen roeven,
roeven,
en willic
en
wilLic niet
met afkeeren
afkeeren noch
noch yet
yet anders
anders verkiesen.
verkie:sen.
Ane die
die minne
Ane
minne en can
ean ic
ie niet
niet verliesen.
verliesen.
Want vander
vander minnen
minnen en
en hebbic
ne gheene
Want
hebbie ne
gheene scade
seade ghehadt;
ghehadt;
want alle
alle die
want
die alendicheyt,
alendieheyt, die
die my toe
toe es
escommen,
eommen,
dat heefse
dat
heefse al ghedaen
ghedaen bi
bi minen
minen rade.
rade.
Want
(weetdat)
dat)
Want de
de minne,
minne, sy
sy boet
boet my
my hare
hare vrye
vrye eeneghe cussen,
cussen, dat verstaet (weet
ende (maar)
(maar) ic
ende
1e ontseit
ontseit (het)
(het)stoutelic
stouteliesonder
sonderberaet,
beraet,
ende
vercoes om christus'
christus' wille
wille alsoe
alsoe arem
arem ende
ende allendich
aHendieh te sine
sine
ende ie
ic vercoes
ye mensche,
alse Yl8
mensche, die
eeroerJroe ghedoechde
(18).
die in eerderike
ghedoechde pinre»
pine » [po
[p. 124]
124] (18).
De vrijmoedigheid,
vrijmoedigheid,· ,waarmee
en de
de anderen
anderen spreekt
spreekt,, is
is een
een
waarmeehij
hijover
over zichZelf
zichielf en
geheiligd in
inbovennatuur.
,bovennatuur. Zijn
Zijn simpel
simpel hart
hart kent
kent voortaan
voortaan
volksehe
volksche trek,
trek, maar geheiligd
de
edele fierheid
fIerheid voor
voor Gods
Gods aanschijn.
de edele
edele vlam
'Vlam van
van het
het
de edele
aanschijntete treden.
treden en
en de
grootmoedig verlangen
,grootmoedig
verlangen :: «soe
ooemt ons
ons een
een vri
vri ópgaende
opgaende consciencie
consciencie met
metenen
enen
«soe coemt
verhevenen ghemoede
gode ende
ende oec
oeo tallen
tallensinen
sinengheboden,
gheboden, dats
datsdat
dat
verhevenen
ghemoede te gode
(wi(wij
in allen dinghen . .. soe seZen wy sueken dere ende den lof gods. Ende hierbiinaledghsowyuekndr lofgs.Endehirb
selen wy
wy altoes
altoesons
onsselves
selvesvertien
vertien(verloochenen)
(verlODohenen) in
in verduldegher
verduldegherghedoechsamghedoeohsam~
heyt ende
ende selen
selen oetmoedelec
oetmoedeleo nedergaen
van
selfs,
stervende
heyt
nedergaen
vanl»7men
bin anons
sells,
stervende
te te
onder die
die vrie
vriemoghendecheit
moghendeoheitgods
gods
endeoec
onder
oreatueren»
(26).
gronde onder
ende
oec antler
alleaTle
creatueren
»
(26).
Zijn felle
affirmaties, waaraan
waaraan !Zijn
van Eekehart
Eckeihart wel
wel niet
nietvreemd
vreemd zal
zal
Zijn
felle affirmaties,
zijn lezing van
zijn, warden
worden door
duldende minne
[po XXXII]
XXXII] en
en de
dediepste
diepste grontgrontzijn,
door een
een alles duldende
minne [p.
oetmoedecheit
oetmoedeoheit gedragen
gedragen:: «
«Want
alsoe vele
0016 alse
alse wy
wg metten
mettengheeste
gheestenedernederWant alsoe
dalen
dalen ende
ende sinken
sinken ende
endeons
onsselven
selvenont8inken
ontsinken in
in vertvietender
vernietender grontoetmoedecgrontoetmoedecsiet, alsoe
al80e vele
veleheft
heftende
endeverheft
verhej.tons
ons
eweghe
mmne
gods
boven
heit, siet,
diedie
eweghe
iniane
gods
boven
oneom
selven ende
ende oec
oec boven
bovenalle
allebeeldeleke
beeZdelekegescapene
gesoapenedinghe
dingheinin
ewegher
vriheit ~
selven
eweghe,
vriheit
[p.
[Po 76
76 vgl;
vgl; 6-7
6-7 en
enpassim].
passim].
Daarbij.
DaarbiJ isiszijn
zijn wezen
wezenen
endoen
doenbeheerseht
beheerschtdoor
doordezen
dezen éénen
éénen trek,
trek, die
die samensamengroeiing
groeiing is
i,s van
van natuurlijke
natuurlijke ingekeerdheid
ingekeerdhei'd en
enverworven
verworvendoorschouwing,
doorschouwing, door
dool'
.wat
wat ik
,ik met
Iffietzijn
zijneigen
eigenwoord
woordnoemen
noemen wil
wil:
innecheit. Deze
Deze zuigt
zuigtde
degansche
gansche
: innecheit.
buitenwereld naar
in liefde
liefde teteoverwegen
ovetrwegenenente te
doordrenken
buitenwereld
naar 'binnen,
binnen, om
om ze
ze in
doordrenken
met de
de barmhartigheid
.barmhartigheid Gods
Gods en
en ze
ze van
va.n.God
uit tetebeminnen.
beminnen. De
Deheftigheid
heftigheid
met
God uit
en
en de
deverbetenheid
verbetenheid zijner
zijner ««kerckencla.ghe:.
Is geboden
.geboden door
door de
de bittere
:bittere constataconstatakerckenclaghe » is
tie :Caritate
:Oaritate die
dieesesvercout,
veroout,derder
heZegher ieeringhe
Zeeringhe seere
zeere veroudt
VeTO'l«ltende
endetheyleghe
theyleghe
helegher
tie
leven,
zijn volksehe
volksche taal
taal voor
voor het
het volk:
volk mint
(XXX). Hij
Hij predikt
predikt in zijn
mint
leven, dat
datsesseert
&esseert (XXX).
die minne.
minne. De
De meewarigheid
meewarigheid die
die zijn
zijn eigen
eigengodservarIngen
godserva.ringen omhangt,
omhangt, is
is ook
ookde
de
die
atmosfeer, waardoor
waardoor hij
hij de
de wereld
wereld ziet
zieten
en:Mint.
·nûnt.De
Dedngekeerdheid,
dngekererdhe'id, die
die het
hethem
hem
atmosfeer,
)

(17)
(17) Vgl.
Vrgl. Inleiding
Inleld1,ng p.
p. XXXIII.
XXXIII.
(18) Hier
Hier ware
ware blz.
blz. 120-135
120-135 derblloeml'ezlng
·zingen. We
We hooren
hooren de
deecho
echovan
van
der bloemlezing na
na te zingen.
(18)
Hadewtjch
H.&d.ewijch —
- edelheyt, fierheyt,
fierheyt, vrtheyt
vrirheyt—- doorsidderen
doorsiddereninindezen
dezen «dorper».
«dorper».
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an activiteit
mogelijk maakte
maakte de
de Paulinische
Paulinische levenshouding
levenshouding vvan
activiteit en
enbeschouwing
beschouwing
mogelijk
na te
tevolgen,
volgen, deed
deedhem
hemluisteren
luisterennaar
naarinnerlijke
innerlijkestemmen,
stemmen,die
diehem
hemeen
eenwonderwonderna
Voor dit
baar lied
liied zongen.
zongen. ««Voor
dit bloete,
bloete} eenvoldeghe,
eenvoldeghe} weseleke,
weseleke} ckter,
claer}intreckende
intreckende
baar
aenschijn gods
gods sonder
sonder middel
middel....
" daer
da;er mach
machhy
hygestadelic
gestadelicscauwen
scauwen ende
ende merken
merken
aenschijn
ende alle
alle waerheit
waerheit van gode
gode ontfaen
ontfaen in
in doverste
doverste syns
syns gheests
gheests sonder
sonder arbeit ..
. .•.
is wel
wel de
de beste
besteende
endedoorboorlicste
doorboorlicste lesse}
weet} dat es
es al
al dichtende
dichtende
Dit is
lesre, die
die ie
ic weet,
antwerde ontfaen,
ontfaen} overmits
overmits dat
dat ingheesten
ingheesten gods,
gods} tusschen
tusschen de
de gruete ende de
de
antwerde
wBseleke omhelsinghe
omhelsinghe van
tween ghelieven,
ghelieven} die,
die} gheeste
gheeste met
metgheeste,
gheeste}mallic
maUie
weseleke
van tween
anderen (mekaar)
(mekaar) sien
sien ....
.•.. [p.
[po 99]
syn de minlicste
minlicste ende
ende de
de soetste
soetste
in anderen
99] '.'
... dat syn
liedeken} die
die men
men dicht
dicht ende
ende oec
oec de
de gracioeste,
gracioeste} die
die men
menmaken
makenmach
mach
reynste liedeken,
den alre-suverlicsten
alre-suoorlicsten trekelicsten
trekeUcsten lude; dat syn
syn rymekenne
rymekenne die antwoordti
antwoorde
van den
155, vgl.
vgl. p. 143,
gheven tusschen
tusschen minne
minne'ende
endewerden
werdenghemint
ghemint (Cp.
([P. 155,
143, 142].
142].
Samen met
ruischte wel
wel een
een genot
genot om
om
Samen
met dezen
dezen hemelschen
hemelschenzang
zang in
in zijn
zijn ziel
ziel ruischte
per van
8iesthetisch-schoone. Dichter
zin van
van schep
'schepper
van schoonheid
schoonheid en
en
het aesthetisch-schoone.
Dichter in
in den
den zin
was hij
hij niet;
niet; technische
technische versveM-en
enstijlvaardiglheid
ontbreken hem
hem(19)
(19).
kunstenaar was
stijlvaardigheid ontbreken
.
an stijlmogelijkheden
toch, een
een vleugje
vleugje poësie
poësie siddert
siddert in
in zijn
zijn ziel.
ziel. Hij
Hij weet
weet vvan
stijlmogelijkheden ::
En toch,
bv. het
het gebruik
gebruik van
van doubletten
doubletten bij
bij werkwoord
werkwoord en adjectief
adjectief met
met speling
spelingvan
van
bv.
assonanties, vvan
simpLex en
en compositum,
compositum, enz....,
enz. ... ,het
hetrijmproza,
rijmproza, dat
datmenigeen
menigeen
an simplex
assonanties,
mmige versregels
hooger zal aaanslaan
dan dat
dat vvan
zijn meester
meester en
en waarv
waarvan
sommige
versregels
an so
anslaan dan
an zijn
hooger
door hun
hun zwaarte
zwaarteen
engevoelsgeladenheid.
gevoelsgeladenheid.
treffen door

Zoo zien wij
wij den
den goeden
goeden coc
coc ininzijn
zijnminzaamheid
minzaamheid en
enverborgen
verborgen waarden
waarden tot
tot
Zoo
ons naderen
naderen...
toch willen
willen we
we meer
meer weten.
weten. Van
Van waar
waar komt
komt hij
hij en
en hoe
hoe
ons
. , en toch
groeide hij?
Waar putte
hij zijn
,zijn leer
leer en
en hoe
hoe vormde
vormde hij
hij zijn
zijn hart?
hart? Niet
Niet alles
alles
groeide
hij? Waar
putte hij
d;s gezegd,
gezegd, wanneer
wanneer men
men bewezen
.bewezen heeft
heeft dat
dat de
degrondstructuur
'groIlJdstructuur van
van Jan
Jan van
van
ls
Leeuwen's leer
van
zijn meester.
meester. Maar
Maar wie
wieRuusbroec
Ruusbroec bestudeerde,
bestudeerde, weet
weet
Leeuwen's
leer die
die is
is v
an zijn
hoe zijn
zijn technische
technische beschouwingen
,beschouwingen over
schreef van
van uit
uit
hoe
over de
de mystieke
mystieke wegen
wegen schreef
een
atmosfeer, waar
hij en
en zijn
zijn kring
kring in
in leefden
leefdenen
enademden
ademden:: zonder
zonder dat
dat hij
hij
een atmosfeer,
waar hij
evenwel den
den onderbouw
onderbouw vvan
zijn lleer
of de
de vouwen
vouwen van
van zijn
zijn systematiek
systematiek naar
naar
an zijn
ee r of
voren bracht.
bracht. Zoo
Zoo moet het
het wel
welden
dennadenkende
nadenkende duidelijk
duidelijk worden,
worden, dat
dat niet
niethij
hij
voren
de
schepper van
van deze
deze theologie
theologie is.
is. En
Enbovendien,
bovendien, daar
daar zijn
zijn onderwijs
onderwijs louter
louter
de schepper
occasioneel
hoe de
de uiteenzettingen
uiteenzettingen van
van Jan
Jan van
van Leeuwen,
Leeuwen, die
die uit
uit
occasioneeldS,.
is, zien
zien we hoe
een
anderen hoek
hoek kijkt,
kijkt, hetzij
hetzij de
de synthe
synthese
van Ruusbroec,
Ruusbroec, waar
waar deze
deze ons
ons
een anderen
se van
fragmentair
bewaard werd,
hetzij de
de neerslag
neerslag zouden
zouden
fragmentair 'bewaard
werd, zouden
zouden komen
komen aanvullen,
aanvullen, hetzij
zijn
de traditie,
traditie, waarin
waarin de
de gansche
gansche Groenendaalsche
Groenendaalsche leer —
- met
met weglating
weglating
zijn van
van de
of aanbrenging
aanbrenging van sommige
somm~ge punten
punten —
- wortelde.
wortelde. Het
Het tweede
tweede lid
lid- van
van het
het
dilemna
voor zich
zich wel
wel poneeren,
pon€eren, dat
dat Ruusbroec
Ruusbroec een
een bekroning
bekroning is,
is, maar
maar
dilemna mag
mag voor
niet het
het geheel
geheel der
der Nederlandsche
N ederlandsche mystiek uit
uit de
detwaalfde,
twaalfde, dertiende
dertiende en
en veerveertiende
Pater Reypens
Reypens een
een handig
handig gebruik
gebruik te maken
maken van
van de
de
tiende eeuw.
eeuw. Zoo
Zoo wist
wist Pater
'verklaringen
Jan
van
Leeuwen, om
om de
de bedoeling
-bedoeling van
vanRuusbroec
Ruusbroec omtrent
omtrent
verklaringen van
van J
an v
an Leeuwen,
(20) te
het Toppunt
der Beschouwing
Beschouwing (20)
te belichten,
belichten, maar
maar tegelijk
tegelijk schrijft
schrijft hij
hij:
Toppunt der
e In
zijn werk,
werk,blijkt
(Jan vvan
Leeuwen) naast
naast Ruusbroec's
Ruusbroec's DrieëenhedsDrieëenheJdsan Leeuwen)
In heel zijn
blijkt (Jan
van Christus'
mystiek,
:zoo typische
typischeHadewijchsche
Hadewijchsche ««beleving»
Christus' Godheid
Godheid
beleving » van
mystiek, de zoo
langs
zijn menschheid
menschheid geassimileerd
geassimileerd te
hebben, terwijl
terwijl Ruusbroec
Ruusbroec hier
hier veel
veel
langs zijn
te hebben,
meer
'bij de
de ««navolging»
blijft. Door
iDoor dit
dit element
element zeer
zeerbijzonderlijk
bijzonderlijk draagt van
van
meer bij
navolging » blijft.
blijft in zijn
schrijver blijft
(19)
slotoordeel van
Vooys over
over Jan
Jan van
van Leeuwen
Leeuwen als
als 8chrijver
!Zijn
Het slotoordeel
van De
De Vooys
(19) Het
geheel
waar: «aan
«aan zijn
zijn zegging
zeg1gillg' is
is hij
hij dadelijk
dadelijk te
te onderkennen.
onderkennen. Hij
Hi.i heeft
heeft niet
niet het
het
geheel waar:
breed-rythmiese
volzinnen, geen ingehouden
ingehO'Uden
breed-rythmiese van
van Ruusbroec's
Ruusbroec's archi*ctonies
architectonies gebouwde
gebouwde volzinnen,
kracht,
maar
een
vloed
van
woorden,
opgeschreven
Izoals
ze
uit
zijn
mond
kwamen,
kracht, maar
vloed van woorden, opgeschreven zoals ze uit zijn mond kwamen,
in
ogenblikken dat
vaardig was
was,. Vandaar
Vandaar soms
soms een
eengrote
grotebreedsprakerigbreedsprakerlgin ogenblikken
dat de
de geest vaardig
heid
een telkens
telkens herhalen
herhalen van
van dezelfde
dezelfde gedachten,
gedachten, een
een vervallen
vervaHen in
in uitweidingen
uitweidingen en
en
held, een
afdwalingen,
een kernachtigheid
kernachtigheid en
€en raakheid
raakheid van
van uitdrukking
uitdrukking
afdwalingen, maar
maar daarnaast
daarnaast een
en een
die
van
buitengewone
begaafdheid
getuigen.
Hij
is
geheel
de
man
uit
het
volk,
met
die van buitengewone begaafdheid getuigen. Hij is geheel de man uit het volk, met
volkse~gen
uitdrukkingen en
beelden, met
met eigenaardige
eigenaal'dige nieuw-vormingen.
nieuw-vormingen. (Twee
(~ee
volkseigen uitdrukkingen
en beelden,
Christen-Democraten,
p. 181-182)
181-182>..
Christen-Democraten, p.
(20)
(1935), 29-60.
29-60.
Ons Geestelijk
Geestelijk Erf 99 (1935),
(20) Ons
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Leeuwen's mystiek een eigen karakter en is hij hier vermoedelijk de schakel
tusschen Hadewijch en de schrijfster der Peerle en haar aanhang (21). Hiermee
bedoelt P. Reypens de leer over het Binnenste Ons heren Jesus Christus, waardoor wij beter zien hoe de Nederlandsche mystiek tegelijk trinitair en christoform
(eerder dan christocentrisch) is, hoe m.a.w. de Christusbeleving integraal
ingeschakeld is in de trinitaire visie.
Hoe moeten we ons overigens de verhouding tusschen Ruusbroec en Jan van
Leeuwen voorstellen ? Is de laatste een copie van den eerste ? Is Jan van
Leeuwen pas « gheestelec mensche » geworden na zijn intrede te Groenendaal?
Bedenken we slechts, hoe weinig en op welke manier Jan van Leeuwen zijn
leer verdedigt door beroep op Ruusbroec, hoe hij dezen niet zoozeer prior
noemt, maar « zijnen lieven gracioesen biechtvader » [p. 75]. Verder moet hij
volop kennis gehad hebben van leer en geschriften van Eckehart en kringen
waarin deze weerklank vinden — want men schrijft toch geen pamfletten
tegen schimmen — zoodat het verder toch moet onwaarschijnlijk klinken,
dat Ruusbroec den Rijnlander slechts van « hooren zeggen » kende, als we zien
hoe een coc in de kloosterlibrije rustig teksten napluizen kan om ze te brandmerken. Zoo moeten we ons wellicht bovendien afvragen, welke ascetische en
mystieke stroomingen er waren te Brussel, waar Jan van Leeuwen in de jaren
13344344 vertoefde (22). Of was hij reeds onderricht door de Affligemsche
Benediktijnen ? Zijn voorliefde voor en vereering van Hadewijch is tegelijk een
bewijs van zijn zingende ziel én van zijn vastgeworteld-zijn in de Nederlandsche
traditie [p. 4142].
Door deze kleine indicia, die alleen door hun suggestieve kracht licht willen
werpen door aandacht te vragen , is het duidelijk hoe onvolkomen onze kennis
van Jan van Leeuwen en van Groenendaal in 't algemeen is en, hoe we nogmaals
de biografische gegevens omtrent Jan van Leeuwen moeten toetsen aan waarschijnlijkheid en waarheid.

Intusschen, dank zij het werk van Pater Axters, is de goede coc ons veel
intiemer geworden : wij zien hem als een zonnekind Gods uit onze moederaarde,
Brabander door ziel en lijf, maar Sant door genade en minne.

(21) Ib., p. 30 n. 5.
(22)Inleiding, p. XX.

TETTERKUNDIGE ILKONØ

HET PROBLEEM VAN DEN
HEDENDAAGSCHEN ROMAN' )
door Em. JANSSEN S.J.
Die Stådte aber wollen nur das Ihre
und reiszen alles mit in ihren Lauf
... Und ihre Menschen dienen in Kulturen
und fallen tief aus Gleichgewicht und Masz,
und nennen Fortschritt ihre 'Schneckenspuren
und fahren rascher, wo sie langsam fuhren,
und fiillen Bich und funkeln wie die Huren
und larmen lauter mit Metall und Glas (2) .
Rainer Maria Rilke
.. .

In een gesprek gewaagde een vriend van me over « het probleem v an den
hedendaagschen roman ».
— « Het probleem ? » vroeg ik.
— « Ja. Of vindt u er een beteren naam voor ?
Toen we over de problemen nadachten, gelijk de hedendaagsche romanproductie
ze stelt, werden we door vragen als overstelpt.
We onderscheidden een dubbel roman-probleem : het oude en het nieuwe. Het
eerste, bijna tweehonderd j aar oud, drong zich in de laatste halve eeuw veel
akuter op; het tweede, hoezeer ook een bijzondere toepassing van het eerste,
berust op een nieuwe werkelijkheid, met 'andere verhoudingen. Het is het romanprobleem van dezen oorlogstijd.
I
Bij het eerste, het oude probleem, bleven we niet lang stil; daarover werd
reeds voldoende geschreven.
De ontwikkeling van het roman-genre loopt wel samen met de religieuze,
cultureele, maatschappe lijke, technische, psychologische omwentelingen van de
achttiende, negentiende en twintigste eeuw. Keer op keer stortte een oude
samenleving ineen ' en teekende een nieuwe orde zich af, op haar beurt spoedig
verouderd. De roman, van de 'achttiende eeuw tot nu, hangt het beeld op van
velerhande verwarring en verwording, van menig streven naar een nieuwe
vastheid en veiligheid.
In het algemeen haalde hij den godsdienst en de zedelijkheid naar beneden;
hij randde den ernst aan en de verdieping. Het humamstisch peil daalde; de
kunst verloor vorm en stijl, traditioneele en cultureele saamhoorigheid; de
kunstenaar werd de onuitputtelijke improviseerder van altijd maar nieuwe
probeersels. Toch werkte, tot ver in de negentiende eeuw, de literaire scholing
van voorgaande tijden nog na; ook deze is thans zoo goed als verzwonden.
« U oordeelt wel streng! » onderbrak ik mijn vriend.
(1) Deze bijdrage sluit aan bij ons artikel Romanproductie en romanlectuur (Streven
X (April 1943), b lz. 233-237). Verscheidene van de hier voorgestelde ideeën kwamen
daar reeds voor; doch hier hebben wij meer den hediendaagschen-, den oorlogstoestand op het oog, en het komt ons voor dat deze, van maand tot maand bijna,
bedenkelijker wordt.
(2) Uit Das Buch von der Armut und vom Tode.

106

LETTERKUNDIGE KRONIEK

— « Aan de vruchten kent men den boom; maar ook aan den b oom de
vruchten. Indien de groote cultuurhistorici onze laatste eeuwen een tijd van
verval noemen, hoe zou de verhalende literatuur hun kenmerken niet dragen ?
Wordt misschien een nieuwe groote tijd voorbereid, en voeren bepaalde romans
voor den opbouw reeds materiaal aan en krachten ? Onmogelijk is dat niet;
ik kan er niet over oordeelen. Het andere, het kwaad, steekt meer de oogen uit.
— Worden dan geen romans van waarde geschreven ?
-- Jawel, tamelijk veel, waardevol van uit een verschillend standpunt. Hoogstaande persoonlijkheden en praegnante praestaties bestaan altijd en overal.
Beleefde een van de meest universeele, van de meest actueel blijvende genietin,
de Heilige Augustinus, den ondergang niet v an de Romeinsche cultuur in
Afrika ? ... Maar het geheele roman-phenomeen blijft er een van decadentie
en verbijstering. »
In de laatste vijftig jaar, vooral sedert den eersten wereldoorlog, nam het
getal en de verscheidenheid der rom ans angstwekkend toe. Hoofdzakelijk drievoudig diende hun invloed dan aangegeven :
1° De hypertrophie der verbeelding. Samen met de film, en daarvan voortaan onafscheidelijk (3) , bereikte de roman de volksmassa. Zoozeer voedden
veel menschen zich met films en romans, dat zij werkelijkheid en plicht verdroomden. Het overmatig leven der verbeelding werd een opium, dat den g eest
benevelde, den wil ontkrachtte, de ruime liefde verving door kleine zelfzucht,
het plichtsbesef door egocentrisme, de eenvoudige soliede godsvrucht door
ijdele opvluchten. Alles haalde het naar de oppervlakte toe; alles maakte het
wankel, wisselvallig en betrekkelijk van waarde.
2° De vergroving. Een verhalende kunst, die onbeschermd de breede volkslagen ten deele valt, verliest noodzakelijk haar aristocratische fijnheid, haar
sobere bevalligheid, haar diepen glans en bekorende openbaring. Zoo heeft
thans de roman bij de grove, wel eens de allergrofste, volkstaal zich aangepast, de spanning door sensatie verv angen, de betoovering door prikkeling,
de zich openbarende intuïtie d oor een technisch geconstrueerde thesis, de machtige vaart van een creatie door het brutale geweld van het vermechaniseerde
leven. Gedeeltelijk heeft het verhaal zich vernieuwd; doch schoone literatuur is
dat vernieuwde verhaal maar zelden geworden._ _
3° De verwarring. Dit alles geschiedde in een tijd, waarop de wetenschappelijke nauwgezetheid teloorging, de sobere oprechtheid, het schaamtegevoel en
de zedelijkheid, de beleefdheid en de naastenliefde, de schroomvolle godsdienstigheid, het stille gebed en de eerbied voor elke (zelfs vermeende) openbaring.
Deze veelvuldige ontreddering vervaagde alle grenzen; als een onverwoestbare
zwam zette de rom an op de wijsbegeerte en de wetenschap zich vast, op de
moraal en den godsdienst, de maatschappelijke toestanden en de gerechtigheid.
Hij werd een veelvormige (dat wil zeggen vormelooze) actualiteit, die overal
verwarring stichtte en niets op te lossen vermocht.
« Versta me goed », zoo verbeterde mijn vriend zichzelf : « ik spreek altijd
van het genre in het algemeen. Want zonder moeite zult u, voor elk domein,
heel waardeerbare, heel heilzame, zelfs eenigermate onvergankelijke romans
aangeven.
-- Het minst gemakkelijke nog », opperde ik, « op op het domein v an de kunst
zelf. Want oqk de .allerverdiensteltkste romans zijn zelden kunstgewrochten.
Zijn zelden voltooi d e kunstgewrochten », schakeerde mijn vriend. « Het
lijkt me niet onmogelijk dat, gelijk de algerneene gisting een nieuwe orde zou
--

(3) Het psychologisch inwerken van den roman ligt met dat van de film verstrengeld. Verder in dit opstel vermelden we de film niet meer; haar invloed echter
verliezen we niet uit het oog.
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Voor een gedeelte nam de oorlog de vermaken weg, die • van 's avonds
vooral; roman-lectuur kon ze wel wat vervangen ! En het geld, dat men
eertijds aan toeg angskaarten uitgaf en aan reizen : waarom er geen boeken
voor gekocht ? Het geld moest trouwens rollen, en boeken leken mooie geschenken. Koopen dan maar ! spoedig wisten de uitgevers wat hun te doen
stond.
In de bezettingsjaren waren we bijna alleen met onszelf. Weinig betrekkingen
met het buitenland; een besloten leven als in een niet heel ruime gevangenis ! Zooveel meer keken de menschen naar hun eigen schrijvers op : alles
wilden ze van hen weten, alles bezitten. Voor den oorlog reeds aan den
gang, breidde de mode zich uit, waarbij de auteurs en dichters als filmsterren
en sporthelden werden geëerbiedigd en bejegend. Zooveel meer las men al
hun werken, en men maakte zich wijs dat men steeds meesterstukken ter
hand nam.
Werkte daarbij de oorlogspsychose niet door ? Bedwongen en bedrukt,
behoefden wij een uitvlucht, zij het nog in het rijk der verbeelding. Zooveel
meer doorzochten wij roman na roman; even vergaten wij honger, gevaar,
bekneldheid. « Wij zweefden weg in den droom. »
Over het moderne uitgeven was mijn vriend niet te spreken : « Het is een
finantieele en industrieele wedloop, en finantie en industrie maken de menschen gauw gewetenloos. Wel eerbiedig ik, bij verscheidene van onze uitgevers
en boekhandelaars, den kommer om cultureele, moreele, religieuze belangen
en waarden. Groote offers leggen ze zich daarvoor op; tegen wil en dank
worden ze nog meegesleept.
— Meegesleept. Waarheen ?
— Naar het avontuurlijke uitgeven, zonder zin voor verantwoordelijkheid.
Naar het zaken-doen, en geld heeft geen reuk ! Nemen we eens de goedkoope
roman-uitgaven; er zijn er thans legio. Ik vind het goed dat ze bestaan; maar
elke reeks moet haar geest hebben, haar doel, haar inhoud. Een literairhistorische ree ks bij voorbeeld, met oudere bijna klassiek geworden werken,
en een reeks voor volkslectuur. Nu komen achter elkander, zonder onderscheid noch nadere bepaling van wat d an .00k : De witte van Claes, Pallieter
en Boerenpsalm van Timmermans, De vlaschaard van Streuvels De Leeuw
vang Vlaanderen van Conscience, Een mensch van goe den wil van Walschap,
Maria Speermalie van Teirlinck. Indien u huisvader waart, en uw kinderen
verslonden boek na boek ,zoudt u gerust zijn?
-- Wat zijt u streng !
--1 Zoudt u gerust zijn? Dit is reeds een paar jaren voorbij, zegt u; is het intusschen, met Buysse, Baekelmans en Elsschot, zooveel beter dan geworden ? Zaken
zijn het, en boerenbedrog. En wat de schrijvers zelf betreft, ik vind het een
artistieke devaluatie dat al hun werken zoo vulgair en goedkoop op de
markt komen, als goten ze inktpotten uit op het papier. Dat drukt de verhaalkunst ineen : het hoogste wordt laag en het allerlaagste even hoog als het
hoogste ... »
Ik kon daar niets op aanmerken.
« ... Boeken uitgeven en 'boeken, koopen worden een passie. We krijgen
romans en roman -series. Wat diep en beschaamd in een lade lag, en wat een
onervaren beginneling door het hoofd ging ! Een taal soms om alles te
verleeren, en een techniek die het ontbreken mag heeten van elke techniek !
Of moet ik er de vertaalde romans nog bijhalen : de ontluistering van zooveel mooie werken van het buitenland, of de ophemeling van wat beter
buiten onze grenzen ware gebleven
-- Hoe bedoelt u dat ?
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-- Gun me een voorbeeld. Ik las de eerste vijf ,boeken v an de laatste
Feniks-reeks : Toornas Nipernaadi doo r August Gailit (Estland), Vertelsels
over Onzen Lieven Heer doo r Rainer Maria Rilke (Oostenrijk) , Wilde vaart
door Willem de Geus (Nederland), Eenzame mensch,en doo r Ragnar Holmstriim
(Zweden) , Niels Lyhne doo r Jens Peter Jacobsen (Denemarken) . Welnu,
twee v an de vier vertaalde werken verdienen een vertaling, Rilke en Jacobsen;
maar het is een literaire zonde deze zoc maar, zonder eenige inleiding, het
publiek voor de voeten te gooien ... Holmstrdm en De Geus hebben weinig
waarde; het eerste werd overigens vrij onhandig vertaald. Gailit mag er
zijn; hij vond echter evenmin den artistieken vertolker. En ziehier nu het
ergste : de doorsnee-lezer, ook de afgestudeerde, weet geen weg : noch met
het Protest an tisme bij Gailit, Holmstrdm, De Geus; noch met ongeloof bij
Jacobsen en bij Rilke. Welke verwarring voor wie, onvoorbereid, deze vijf
boeken zou hebben gelezen ! ... Onder schijn van cultuur neemt men ons
de cultuur af; onder schijn v an verdieping het geloof, de eenige macht die
ons verdiepen kan en bevredigen
--- Wat wilt u dan ?
Ook de Magneet-reeks, al werd ze in katholieke bladen nog aanbevolen, lijkt me eerder een bedreiging dan een belofte. Haar eerste boek,
Marja door Astrid Wring, is zeker niet zonder pose en gewild diep-doen
g"schreven. Wie het met Kristin Lavransdochter vergelijkt, spot met Sigrid
Undset. Daarbij is het voor veel lezers ongeschikt, gelijk minstens drie van de
vijf aangekondigde werken streng voorbehouden lectuur worden genoemd (5) .
Waar moet dat heen ?
-- Maar wat wilt u dan ?
-4 Ik heb geen bezwaar tegen goede vertalingen, integendeel. Doch vooreerst moeten de oorspronkelijke werken waardevol zijn en de auteur niet
alleen een beroemdheid. Tent tweede is niet elke vertaling, zelfs een correcte,
de goede : het meeste proza _van vertalingen heeft thans geen smaak. Ten
derde moeten een vreemd auteur en een vreemd werk voorgesteld en ingeleid
worden, niet in reclame-stijl alleen. Ten vierde moeten de roman-reeksen min
of meer homogeen zijn, 'bestemd voor een bepaald publiek : dan w ee t de
kopper bij voorbaat wat hij er aan hebben zal. Wat koopen de menschen nu
katten in zakken ! ... Wat ik wil ? Dat we deelachtig worden, jawel, aan het
beste v an de Europeesche cultuur; maar niet ondergedolven in een lawine
van producten en wanproducten ! Laat het beste ons ordelijk worden aangebracht en genietbaar voorgelegd !
— Laat de e rn stige kritiek dus weer optreden, weer gezag hebben tegenover
deblinde industrie en de sluwe reclame !
-- Juist. Dan zullen de menschen er minder inloopen, gelijk het met de
laatste best sellers toch gebeurde. Want Schip zonder haven van Corsari en het
schotschrift Dr Vlimmen van Roothaert verdienen hun succes niet. Over
Via mala van Knittel kan men verschillend oordeelen; maar De druiven der
gramschap van Steinbeck, hoe meesterlijk en machtig ook en gemonteerd als
een film, hoezeer steunend wellicht op werkelijkheid, zaait toch opstandigheid
. .

en haat !
— Was Hollands glorie van Da Hartog niet beter ?
Zijn frissche, nogal bijtende, soms nukkige en stormende zeewind was
voor gevormde lezers sterkend, prikkelend en heilzaam. Maak echter van dat
ruwe boek, met zijn haast onbewerkt ruw materiaal, geen kunstschat, geen
--

II (streng voorbehouden lectuur) gequoteerd :
(5) In Lectuurrepertorium staan
door Luigi Pirandello,
Jenny door Sigrid Ondset, De vrouw die uitgestooten werd
'door Knut Hamsun. Het zijn precies de werken van de
Kinderen van hun tijd
drie nobelprijs-winnaars, met wier namen voor de geheele reeks' propaganda wordt
gemaakt. Daarom is thet voorbehoud niet minder gewettigd !
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de vergroving,
de verwarring.
menschen omgaat,
hoe weinig,
weinig, door
door overmatige
overmatige
warring.Wie
Wie veel
veel met
met menschen
omgaat, weet hoe
lectuur,
werkelijkheid en
gelden, de
de plicht
plicht
lectuur,de
de zin
zin voor
voor werkelijkheid
en het
het heldere
heldere inzicht
inzicht nog
nog gelden,
en
rechtvaardigheid; hij
hoezeer het
het huwelijk
huwelijk bij
bij voorbeeld,
voorbeeld, door
door film
film
en de
de rechtvaardigheid;
hij weet hoezeer
en
onbestendig is geworden,
g'eworden, ho
hoszeer
huisgezin uituiten roman,
roman, wisselvallig
wisselvallig en
en onbestendig
:zeer het
het huisgezin
een
zijn heiligheid
heiligheid vergaat.
- Wie
Wie de
de werkelijke,
werkelijke, de
de groote
groote
een wordt
wordt gerukt
gerukt en
en zijn
vergaat. —
literatuur
maar even
even waardeeren
waardeeren kan,
hoe men
men veel
veelhedenhedenliteratuurmaar
kan, begrijpt
begrijpt niet
niet hoe
daagsche
een
daagsche gedrochten
gedrochtenvoor
voorhooge
hoogekunst
kunstwil
wildoen
doendoo'rgaan,
doorgaan- — en
en wie
wie van een
zekere
vastheid, duidelijkheid,
duidelijkheld, vormelijke
vormelijke beleefdheid
beleefdheid en
enmaatschappelijke
maatschappelijke
zekere vastheid,
ordening houdt,
houdt, moet
moet aan
a an de
ordening
de romans
romans den
den oorlog
oorlog verklaren.
verklaren. Veel
Veel meer
meer ddan
an
vroeger vervlakt, verkleint, ontwricht, vernielt de roman-vloed alles; geweldiger vroeglakt,inowrchveltdman-oes;gwldir
dan ooit
ooit zet hij
dan
hij de
de ontbinding
ontbinding voort,
voort, waarvan we
we zoo
zoo pijnlijk
pijnlijk de
de gevolgen
gevolgen reeds
reeds
ondergaan.En
En dat
dat is,
is, voor
ondergaan.
voor ons
ons nauwelijks
nauwelijkS mondig
mondig volk
volk met
met zijn
zijn aangevreten
aangevreten
katholieke traditie,
traditie, een groot
aar, misschien
katholieke
groot gev
gevaar,
misschien een
eendoorlende
doodende ramp.
ramp.
De schrijvers
vindener
er baat
baat bij,
De
schrijvers vinden
bij, zou
'zou men
men meenee,
meenen. Helaas
Helaas!! van
van goede
goede
herders worden
worden ze
ze huurlingen;
de schapen
herders
huurlingen; de
schapen laten
laten ze in
den steek.
steek. Hoeveel
Hoeveel
in den
meer
ze thans
thans lijkt
lijkt teteeeren
eerenenente te
bevoord€IE!Jigen:
zooveelmeer
meerbijna
bijna
meer men
men ze
bevoordeeligen
: zooveel
verlaagt
men ze,
ze, henzelf
henzelfen
enhun
hunkunst,
kunst,tottot
leveranciersvan.
vanmode-artikelen,
mode-artikelen,
verlaagt men
leveranciers
tot mode-menschen
mode-menschen zelf. Zelfbeperking
Zelfbeperking en
enzelfkritiek;
zelfkritiek;trouwe
trouwedienstbaarheid
dienstJbaarheid
en hooger
een geëerbiedigde
aan volk,
volk, kunst
kunsten
hooger levensinzicht;
levensinzicht;een
geëerbiedigde en
en beminde
beminde traditie
traditie
van stijl,
stijl, schoonheid
schoonheid en
en verheffing;
verheffing; een
eenpleiade
van
begrijpende,steunende,
steunende,
van
pleiade van
begrijpende,
inspireerende
bewonderaars, mee-droomers
inspireerende bewonderaars,
mee-droomers vvan
hun hoogsten
hoogsten droom;
droom; een
een ververan hun
ruimende, verdiepende
richtende wetenschap
wetenschap:: alles
aLles
ruimende,
verdiepende cultuur
cultuur en
en een
een naar vastheid richtende
ontneemt
men hun,
ontneemt men
hun, de
de sociale
sociale functie
functie van
van hun
hunkunst,
kunst,hun
hunbegenadiging
begenadiging en
en
bestemming, het
voor eigen
eigen arbeid
arbeid en
en wezen.
we~n. Ook
Oo,k om
om als
alsschrijver
schrijver
bestemming,
het ontzag
ontzag voor
groot te
te worden,
worden, moet
moetiemand
iemand idealist
idealist zijn
zijnenenheld;
held;dede
geïndustrialiseerde
groot
geïndustrialiseerde
romanproductie 'maakt
de auteurs
auteurstot
totonderling
onderlingconcurreerende
concurreerendeindividualisten;
·individualisten;
romanproductie
maakt de
verzamelt ze
ze in
in een
eensyndikaat
syndikaatmisschien,
misschien, doch
doch dat
datniet
nietaltijd
altijddedehoogste
hoogste
ze verzamelt
belangen
beilang'en het eerst
e,erst behartigt.
behartigt.
«
Is er
?
«Is
er niets
niets goed
goed dan
dan in
inwat
watnu
nugeschiedt
geschiedt?
- In
Inde
deoverdaad,
overdaad, neen.
neen. De
Dezaak
zaakzelf,
zelf,de
deroman
romanbedoel
,bedoel ik
ik,besluit
besluitmisschien
misschien
-den
aar een
den opgang
opgang in
in zich
zich nnaar
een nieuwe
nieuwe toekom
toekomst;
zelfs
mogelijkeopgang
opgang
st; dochdoch
zelfs
die die
mogelijke
wordt
wordt bedreigd
bedreigd door
door den
den overstelpenden
overstelpenden chaos
chaos ...
...»»
Alla kwam
kwam er
erop
opaan,
aan,meenden
meendenwe,
we,dat
datáeóe
overdaadbedwongen
bedwongen werd,
werd, dat
dat
Alls
overdaad
de schifting
schifting zorgvuldig
zorg'VUldig geschiedde,
g'eschiedde, dat
datdedereclame
reclame
haar
alleenheerschappij
de
haar
alleenheerschappij
verloor.
verlOOT.
«Dat
« Dat'isisvooreerst
vooreerst het
hetwerk
werkvan
vande
decritiek
critiek! !
Ja; maar
maar nooit
nooit stond
stond onze
onze critiek
critiek zoo
zoo laag.
laag.Critici
Criticizelf
zelfhouden
houdenhet
het
- Ja;
--tempo
ze zoo
tempo niet
n1et bij;
bij; over
over elk
elk boek
'boek schrijven
schrijven ze
zoo maar
maar wat,
wat, liefst
liefst een
eenaanaanbbeveling
meteen
eenonbeduidende
onbeduidende schakeering
schakeering of
ofcorrectie.
correctie.Ze
Zeschrijven
schrijvenelkander
elkander
eveling met
ook na;
na; zelfs
zelfsininkatholieke
katholiekebladen
bladendenkt
denktmen
menaan
aandede
waarschijnlijkegevolgen
gevolgen
ook
waarschijnlijke
niet van
vanmenig
menigzoo
zooonbesuisd
onbesuisdgegeven
gegevenadvies
advies(6)
(6).
Laatdedecritiek
critiektoch
tochonbeonbeniet
. Laat
(6)
(6) Eén
Eénvoorbeeld.
voorbeeld. Het
Hetbekroonde
bekroondeboek
boek Ds'
Da''llOOT8tad
groeit, door
door L.
L. P.
P.Boon,
Boon,werd
werd
voorstad groeit,
ook door de ·katholieke recense,nten, uit eerbied W1ellicht voor de juryleden, heelokdreathlicns,uterbidwlchvo'ejurydn,l
hoog
slechts
maakte
men
voorbehoud.
hoog gesteld,
gesteld, en
enheel
heelzwakjes
zwa;kjes
slechts
maaltte
men
voorbehoud. Nu
Nu isisdit
ditboek,
boek,
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vangen,
hoogte van
van haar
haar taak,
taak, nauwgezet,
nauwge~t, met
met
vangen, lbedacht,
bedacht, o~jectief
objectief zijn,
zijn, op
op de
de hoogte
het
hoogste goed
goed voor
voor oogen
oogen van
van schrijver
schrijver en
en publiek
publiek!! Laat
Laat den
den criticus
criticus het
het
het hoogste
aesthetisch
zoo valt de
de ethiek
ethiek wel
welnooit
nooit
aesthetisch standpunt
standpunt gerust
gerust innemen,
innemen, ernstig
ernstig dan
dan :: zoo
buiten den
den gezichtseinder
... »:.
buiten
gezichtseinder!! ...
aak bevorderen,
Niet
critiek ook
ook den
den sm
smaak
!bevorderen, den stijl,
stijl,
negatief, moet
moet de
de critiek
Niet alleen
alleen negatief,
den
vorm, den
den geest, waal'lCloor
opgevoerd. Zelfs in de poëzie,
poëzie, dat
dat
waardoor de
de 'kunst
kunst wordt opgevoerd.
den vorm,
laatste
toevluchtsoord van
stijl, ging dat
dat alles
allesgrootendcels
grootende,els teloor.
teloor. Een
Een
laatste toevluchtsoord
van den
den stijl,
nieuwe
dient geschapen
geschapen:: een humanisme,
humanisme, dat
het geheele
geheele leven
levenevenevennieuwe sfeer
sfeer dient
dat het
wichtig
verfijnt en verheft.
verheft. Vanzelf
Vanzelf zou
zouzulke
zul'keintens
intensstuwende
stuwendegemoedsadel
gemoedsadel
wichtig verfijnt
het
banale weggooien
weggooJen en weren,
weren, spoedig
spoedig het
het verhinderen,
verhinderen, ai
al het
hetandere
andere dan
dan
het banale
samenbrengentot
tot een
een blijvend
bezit, en
samenbrengen
blijvend b~t,
en daarin
daarin de
degroote
groote.bezieling
bezieling vinden
vinden
die we allen
die
allen ontberen.
ontberen.
Hij
zou de
de wetenschap
wetenschap dichter
dichter bij
bij de
de kunst
kunst brengen
brengen en
en de
de kunst
kunstsolieder
solieder
Hij zou
maken
door dat
dat contact.
contact. Hij
Hij zou
zou de
depudeur,
pudeur, den
deneerbied,
eerlbied, dedeveelvuldige
veelvuldige
maken door
harmonie herstellen;
herstellen;de
de menschen
menschen werkelijk
werkelijkweer
weer gelukkig
gelukkig maken
maken met iets
harmonie
iets
schoons
met een
eeneenvoudige
eenvoudige bewogenheid
bewogenheid en
eneen
eenbewonderend
bewonderend vertelde
vertelde
schoons en goeds, met
'beter geschreven
geschreven boeken
boeken over
overwijsbegeerte
wijsbegeerte en
engodsdienst,
godsdienst,
offerdaad.
offerdaad. Meer
Meer en
en beter
over geschiedenis,
zouden, fraai
fraai en
over
geschiedenis, psychologie
psychologie en
en natuurwetenschappen
natuurwetenschappen zouden,
en leerleerzaam,
de lezers
lezers lokken
lokken en
en ontwikkelen.
ontwikkelen. Met
Me:t zulke
zulkeondernemingen
ondernemingen laten
laten onze
onze
zaam, de
beste uitgevers
!
beste
uitgevers zich
zich thans ook
ook in
in :: hun
hun mooiste
mooiste taak
taaken
enhun weldaad
weldaad!
«Zal
goede het
het dan
dan winnen
winnen ??
« Zal het
het goede
-— Waarheen
Waarheen voert
deze raadselachtige
raadselachtige tijd
tijd?? En
En de
deromanproductie
romanproductie is
is
voert ons
ons deze
daarvan toch
toch functie
daarvan
functie!! Elke
Elke beweging
'beweging vermengt
vermengt' goed
goed en
en kwaad;
kwaad; tegen
tegen het
het
kwaad
te hoeden
hoeden en
en het
hetgoede
goedetetebevorderen.
bevorderen.Verder
Verder geleide
geleide
kwaad trachten
trachten we
we ons te
ons de
de,Voorzienigheid.
Voorzienigheid. :.»

nun

niet alleen
een Katholiek
Katholiek maar
maar voor
a.lleen voor
'\"Oor ,,een
voor elk edel
edlel voelend
voelend mensch,
mensch, eenvoudig
een·voudlg niet
niet
te lezen
onwerkelijke,
lezen;; terwijl
terwijl het,
bet, chaotisch
cha.otiscb en
enrhetorisch
rbetorlsch tot
totininhet
het
oIl!werkelljke,artistiek
artistiek
evenmin
in den
evenmin in
den haak
haak isis(wij
(wijbespraken
bespraken het
het in
inhet
hetvoorgaande
voorgaande nummer
nummer van
van dit
dit
tijdschrift
tijdschrift (Str.
(Str. XI, blz.
blz. 57).
57).Daartegenover
Daartegenover lieten
lietendezelfde
dezelfderecensenten
recensenten zich
zicb nogal
nogal
kle1D1eerend uit over het ,boek Peter.
Peter, Anemont,
Änemont. door
door Riidiger
Rüdiger Syberberg.
Syberlberg. Nu
ditkleinrdutovhbek
Nu la
is dit
werk, een
een moderne
moderne Odussea,
OdU886a, wel overladen
overla.den en
en:disparaat
disparaat;; maar
maar welk
welk ander
ander formaat
forma.at
dan
! hoeveel
dan dat
dat van
van het
bet eerste
eersteboek
boek'
hoeveel dieper
dieper en
en breeder
.breeder van
IVan beweging
beweging !! hoeveel
boevee'l
meer boeiend,
boeiend, verrijkend,
verrijkend, veredelend
veredelend !!

BOEKBESPREKING
GODSDIENS~
GODSDIENST

E.
RO~IN, O.
B .. Nos
Nos Eglises,
Eg1iS8S, LiturO. S.
S. B..
E. ROULIN,
gie, architecture
arc:hHecture moderne
moderne etetcontempocontempogie,
raine, mobilier,
mobilier, peinture
peinture et
et sculpture.
sculpture.
raine,
--- Lethielleux,
Lethielleux, Parijs,
Parijs, 1938,
1938, 889
889 blz.,
bI./: ..
Fr. Fr.
Fr.
Fr. 260.
260.
Dit boek
boek werd geschreven
geschreven met
met het
hetdoel,
doel,
een
zijn voor
'VIOOl' al wie
wie in
in den
den kerkkerkeen gids
gids te zijn
bouw
belang stelt
stelt:: voor
voorgeestelijken,
gees'telijken,
bouw belang
bouwkundigen, kunstenaars
en vaklieden,
vaklieden,
bouwkundigen,
kunstenaars en
gewone
hun inlichtingen
inlichtingen
gewone leeken.
leeken. Helt
Het biedt hun
aan over
over het
hetkerkgebouw,
kerkgebouw ,zijn
onderde<ozijn onderdeelen
het bespreekt
bespreekt
Len en
en zijn
zijn meubileering,
meubileering, en het
al
wat er
er op
op dit
dit gebied
gebied tot
tot stand
stand werd
werd
al wat
gebraoht.
gebracht.
Natuurlijk gaat het
het over
overmoderne
moderne kerll;erNatuurlijk
ken:: kunst en
en gedachten
g>edachten;evolueeren
,evolueeren imImken
mers,
en het
het isisvolstrekt
volstrektnutteloos
nutteloos deze
deze
mers, en
evolutie
willen stuiten
stuiten —
- aldus
aldus schrijschrijevolutie te
te willen
in zijn
zijn inleiding.
inleiding. Op
Op het
het gebied
gebied van de
de
ver in
religieU21e kunst
komt deze
de71e evolutie
evolutie tot
tot
religieuze
kunst komt
uiting door
door ,het
na~r
het oprichten van kerken naar
de
bouwwijze van
den tijd,
tijd, kerken
kerken die
die
de bouwwijze
van den
aangepast
zijn aan
aandedenoodwendigheden
noodwendigheden
aangepast zijn
den eeredi'enst
eeredienst en die
die voldoen
voldoen aan de
de
van den
eischen
litur,gie, kerken
klerken die
die bruikbruikeischen van
van de
de liturgie,
zijn en
en logisch
logi,sch ingericht.
ingericht. Maar
Maar ininbaar zijn
dien
schrijver beslist
beslist modern
modern is,
is, toch
toch
dien schrijver
houdt hij
aan de
de goede
goede tradities
tradities en
en
houdt
hij vast aan
hij
herhaalde malen
malen beroep
beroep op
op vroevroehij doet herhaalde
gere
kunstwerken, in
in zaover
zoover zij
zij moderne
moderne
gere kunstwerken,
vaklieden
inspiree,ren en
en leiden.
leiden.
vaklieden kunnen inspireeren
E'en
korte bespreking
bespreking gaat vooraf
'VIOoraf over
over
Een korte
de
van den
den priester,
priester, van
vanden
denbouwbouwde taak van
kundige, van
vaklieden, en
van de
de
kundige,
van de
de vaklieden,
en van
andere personen
personen die betrokken
Ibetrokken zijn
zijn in
in den
den
bouw
Hoe een
een kunstwerk
kunstwerk leeleebouw eener
eener kerk.
kerk. Hoe
beoordeelen? Welke zijn de
de hulpbron,hulpbronren beoordeelen?
nen ter
ter beschikking
beschikking voor
voor wie
wie bouwen
bouwen
nen
wil?
v.olgen enkele
enkele princiepen
princiepen en
en
wil? Daarna volgen
regels die
die het
het kunstwerk
kunstwerk zullen
zullen beheerbeheerregels
schen. Dan gaat
.gaat het
hetover
OVlerdedeproblemen
problemen
die het bouwen
bouwen voorafgaan:
Vlooraf,gaan: welke
welke zullen
zuHen
die
de
afmetingen en
de ligging
ligging der
der kerk
kerk
de afmetingen
en de
zijn?
en hoe
hoe
zijn? welke
welke bouwstoffen gebruiken en
ze toegepast?
toegepast? welke
welke zal de
de indeeling
indeeling en
en
ze
de schikking
schikking der
der onderdeelen
onderdeelen zijn?
zijn?
de
bespreekt schrijver
schrijver afzonderlijk
afzonderlijk alle
alle
Nu bespreekt
onderdeelen:
toonderdeelen :muren,
muren, vensters,
vensters, ingang, toren, overkapping,
overkapping, beuk
beuk en zijbeuken,
zijbeuken, pijpijlers bogen
bogen,s zoldering,
zoldering, bepleistering
bepleistering ....
lers,
... .
De verlichting,
'verlichtmg, de
de glasramen,
'glasramen, ,de
,de bedekbedeltDe
king van
den bodem,
bodem, het
het koor
koor met
met zijn
zijn
king
van den
schikking en
en onderdeelen,
schikki~
onderneelen, met zijn
zijn altaar
altaar
zijn ciborium,
Clborium, met
met zijn
zijnkom'muniebank,
en zijn
kommuniebank,
lampen,
kandelaars, ens.
en!./:.; ; niets
Il!ÏJets wordt
w.ornt
lampen, kandelaars,
v,ergeten,
stoelen niet en
en de
de mamavergeten, !./:elfs
zelfs de
de stoelen
nier om
aan met
met smaak
smaak een
een altaar
altaar teteversiever,sienier
ren.
Slechts enkele
enkele vraagstukken
vraagstukken worden
wornen
ren. Slechts
weggelaten, zooa1s
verwarming en
en de
de
weggelaten,
zooals de
de verwarming
acoustiek.
beeldende kunsten,
kunsten, het
het
acoustiek. De
De beeldende
schilderwerk
het mozaïek
mooaïek worden
worden bebeschilderwerk en
en het
sproken, ,breedvoeTig
en met
met kennis
kennis van
van
breedvoerig en
zaken.
Kortom,
een boek
boek dat
dat vele
vele
Kortom,het
het is
is een
vraagstukken aanraakt
aanraakt;; voor
voor ieder
ieder toont
toont
vraagstukken
het 'de
'de verscheidene
verscheidene oplossingen
oplossingen die
die erop
erop
gev.onden worden.
Schrij,ver bespreekt
bespreekt dedegevonden
worden. Schrijver
!./:e
oplossingen met
voor- en
en nadeenadeeze oplossingen
met hun voorlen;
hij toont
toont!./:e
vooral door
door het
het
len ; maar
maar hij
ze vooral
beeld:: 770
oordeelkun:dig uituitbeeld
770zichten,
zichten, zeer
zeer oordeelkundig
gezocht,
illustreeren het boek.
gezocht, illustreeren
boek. Om
Om deze
deze
ver!./:8imelen heeft
heeft Dom
Dom Roulin
Roulin WestWest- en
en
te verzamelen
Zuid-Eul'opa
korte tekst
tekst
Zuid-Europadoorreist.
doorreist. Een
Een korte
onder ieder
ieder '!./:icht
zicht geeft,
geeft, op
onder
op de
de juiste
Juiste mama-

nier,
.het oordeel
oorneel van den
den schrijver
schrijver weer.
weer.
nier, het
Aan
wien de
de tijd
tijd ontbreekt
ontbr·eekt om
om gansch
ganscb
Aan wien
boek te
te lezen,
lezen, geven
geven de
de teksten
teksten onder
onder
het boek
ieder figuur
figuur de
d·e samenvatting
samenvatting van
van het
het
ieder
gansche werk.
maakt het
het raadplegen
rlli8idplegen
gansche
werk. Dit maakt
heel gemakkelijk.
gemakkelijk.
heel
Maar hierin
hierin ligt
ligt dan
dan ook
.ook het
hetkiesche,
ki'esche,
Maar
moeilij.J\Je der
van den
den auteur:
auteur:
het moeilijke
der taak
taak van
hij stelt niet alleen voor hetgeen er ophijstelnavorgep
ieder gebied
gebied verwezenlijkt
verwe!1:enlijkt werd
werd;; hij
hij geeft
geeft
!./:ijn oordeel
oordeel te
te kennen,
kennen, en
en dit
ditoordeel
oordeel
ook zijn.
is niet
niet altijd
altijd gunstig.
gunstig. Hij
Hij heeft
heeft den
denmoed
moed
zijn mmeening
meening .oprecht
te teuiten
te
zijn
oprecht
uitenen
en af
af te
keuwn wat
wat hem
hem afkeurenswaardig
afkeurenswaardig lijkt.
lijkt.
keuren
«La
r!Lre», schrijft
sohrijft
KLa juste
juste critique
critique se
se fait rare»,
Dom
Geen wonder
dit
Dom R,oulin
Roulin terecht.
terecht. Geen
wonder dat dit
werk
bij zijn
zijn verschijnen
verschijnen ophef
.ophef maakte
maakte
werk bij
en een
en
een scherpe
scherpe kritiek
kritiek uitlokte.
uiUokte. Het
Het is
Is
voorzeker een ondankbare taak, een oor-vorzekndabt,eordeel te
te vellen
vellen over
'over zaken
zaken die
die zulke
l1:ulke uituitdeel
eenloopende
De talrijke
talrijke
eenloopende belangen
belangen raken.
raken. De
subjectieve
faktoren waardoor
waarnoor dergelijk
dergelijk
subjectieve faktoren
oordeel
noodzakelijkerwijze
bemvloed ordelnzakijwbeïvlod
maklen de
de taak
taakniet
nietgemakkelijker.
gemak~ejÜker.
wordt, maken
Zijn oordeel
oordeel is
oordeel van iemand
iema.nd die
die
Zijn
is het oordeel
de
zaak grondig
,grondi.g onderzocht
.onderzooht heeft,
heeft, veel
veel
de zaak
ge'studeerd
en veel
v,eel gezien,
ge'zien, die
die gesproken
gesproken
gestudeerd en
heeft met
met lieden
lieden van
vak, en
en daardaarheeft
van het vak,
.om
verdient het
het beslist
beslist onze
onz·e aandacht.
aandacht.
om verdient
dan zijn
zijn oordeel
oordeel onherroepelijk
onherl'oepelijk te aanaanIs dan
vaarden?
Vele opvattingen
opvattingen kunnen
kunnen bebevaarden? Vele
twist worden
worden en
en worden
worden het
,blet ook.
ook. Maar
Maar
twist
wij
met Dom
Dom Roulin
Roulin eens,
eens, waar
waar
wij zijn
zijn het met
ihij van
van den
den kunstenaar
kunstenaar godsdienstzin
godsdiensuin en
en
hij
liefde voor
verlan,gt; waar
waar hij
hij
liefde
voor zijn
zijn werk
werk verlangt;
besIist optreedt
optreedt tegen
tegen louter
louter materialistimaterialistibeslist
sche en utilitaristische
utilitaristische opvatteingen.
opvaUeingen. Is
1shij
hij
wel logisch
10gisch met zich
zich zelf,
!./:elf,bij
het lovend
lovend
bij het
beoordeelen van sommige
s.ommi,gekerk:ge;bouwen,
beoordeelen
kerkgebouwen,
de kerk
kerk van
van Raincy
Raincy b.v.?
,b.v.?
de
Jammer dat
dat schrijver
sChrij,ver sommige
sommige landen,
landen,
Duitschland
en Zwitserland
Zwits,erland b.v.,
b.v., slechts
slechts
Duitschland en
kent om
om hun
hun mislukkingen.
mislukkingen. Hier
Hier had
had zijn
rz:ijn
werk
ruImer kunnen
kunnen opgevat
opgtervat worden
worden en
en
werk ruimer
het
,had
er
,veel
aan
waarde
bij
gewonhet had er veel aan waarde bij gewonnen.
Tekst en uitleg
uitleg van het boek
boek zijn
!./:ij,n zakezakelijk
bij veel
veel lezers
lezers aangepast,
aangepast, duidelijk
duidelijk
lijk en bij
en gemakkelijk
g,amakkelijk te begrijpen,
begrij'pen, ondanks
ondanks het
het
gebruik
van technische
technische woorden
woorden en
en vakvakgebruik van
kundige begrippen.
begrippen.
Ten
mag het
het boek
boek van
'van Dom
Dom RouRouTen ,slotte
slotte mag
Idn een
een weigeslaagd
we1gesIaagd en
en goed
goed bestudeerd
bestudeerd
lin
standaardwerk
genoemd wordJ€ln.
Het is
is
standaardwerk genoemd
worden. Het
een practisch
practi.sch opgevat
opgevat werk,
werk, zeer
zeer handig
handig : :
een
boek voor
voor kunstenaars
kunstenaars en
en geestelijgeeSiteJijeen boek
.ken
vooral. Ook
Ook in
in seminaries
seminaries en
en vorvorken vooral.
mingshui!./:en is
.op zijn
!./:ijn plaats.
polaats.
mingshuizen
is het
het stellig op
C.
Pickery
C. Pickery
J. M.
M. VANDE
VANDE VYVERE
VYVERE O.
O. P.,
P., De
De ververschijningen
Onze Lieve
Lieve Vronw
Vrouw te
.ie
schijningen van
van Onze
Fatima
het Geheim
Geheim eraan
eraan verboàverbonFatima en het
den. --- Trweede
den.
druk. Debruyne,
De:bruyne, Gent,
Gent,
Tweede druk.
1943,
blz., Fr.
Fr. 10.
1943,00
Ø blz.,
Deze
gaat teru.g
terug tot
Del1:e brochure
brochure gaat
tot een
een
artikel, dat in 1929
artikel,
1929 verscheen
de a«Reverscheen in
in de
Revue du
Rosalre»» :: een
tijdschrift van
van de
de
du Rosaire
een tijdschrift
Fransche
Dominikanen, Theologische
The.ologische
Fransche Dominikanen,
School
Saint-Maximin. Zij
,bevat hoofdhootdSchool Saint-Maximin.
Zij bevat
zakelijk
rz:akelijk een
een obJectief
de feifeiobjectief relaas
relaas van de
ten
ten van
van Fatima
Fatima:: de
de zes
ze'sverschijningen
verschijningen
Onze Lieve
Lieve Vrouw,
Vrouw, van den
den dertiendertienvan Onze
den Mei
Mei tot
totden
den}dertienden
'dertienden October
October 1917,
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aan twee herderinnetjes
herdertje;
aan
herderin-netjes en een herdertje;
-het groote wonderteeken bij de laatste hetgrowóndkbijelats
verschijning; de
de verschillende
verschijning;
verschillende verhooverhooren die
die men
ren
men de
de kinderen
kinderen afnam.
afnam. Volgen
Vol~en
enkele bladzijden
over de
enkele
bladzijden over
de ontroering
ontroermg
weldra In
in geheel
geheel Portugal
weldra
Portugal opgewekt,
opgewekt, over
het later lot
het
lot der
der kinderen,
kinderen, over
over de
de groote
groote
bedevaarten die
die weldra
weldra te
te Fatlma
Fatima samenbedevaarten
samenstroomden
en
over
de
mirakelen
die
stroomden en over de mirakelen dIe werwerden opgeteekend.
opgeteekend. Alles
Alles wordt objectief
den
objectief en
en
sober voorgesteld.
sober
voorges,teld. De belangrijke
belangrijke docudocumenten over
over Fatima,
Fatima, na
menten
na 1929
1929 slechts
slechts pupubliek gemaakt,
gemaakt, worden
bliek
wOllden in deze
deze brochure
brochure
niet gebruikt.
één uitzond.e-ring
uitzondering na
na :
niet
gebruikt. Op
Op één
het ««groote
groote geheim
dat de
het
g-elieim»» namelijk,
namelijk, dat
de
kerkelijke overheid
overheid bekend
bekend maakte
maakte ter
kerke.lijke
ter
gelegenheid
van
de
vijf-en-twintigste
ver~elegenheid van de
verjaring der
Jaring
der verschijningen.
:\1Ie-rschijnlngen. Deze
Deze boodboodschap van Onze
schap
Onze Lieve
Lieve Vrouw
Vrouw wordt
wordt door
door
den schrijver
den
-schrijver samengevat
aamengevat ; ; maar
maar niet
niet
heele.maal juist. Volgen,s
Volgens hem
hem zou de
,heelemaaIJulst.
de HeiHeilige Maagd
Indien het
lige
Maag gezegd
gezegd hebben
hebben : ««Indien
het
menschdomzich
zich niet
niet bekeert
menschdom
bekeert na
na dezen
dezen
oorlog (1914-1918),
zal er
er een ander oorlog
oorlog
(1914-1918), zal
oorlog
uitbreken,die
die .sLechts
slechts een
een einde
uitbreken,
einde zal
zal
nemen indien
indien de
de Heilige
-nemen
Heilige Vader
Vader de
de
menschheid toewijdt
menschheid
toewijdt aan mijn
mijn Onbevlekt
Onbevlekt
Hart en indien
Hart
indien de
de geloovigen
geloovigen eerhersteleerherstellende communies opdragen
lende
opdragen den eersten ZaZa.terdag van
van ieder
ieder maand~.
maand Volgens
,terdag
Volgens hem
hem
ook zou Onze
ook
Onze Lieve
Liev;e Vrouw
Vrouw aangekondigd
aangekondigd
hebben dat «men
« men \Zou
zou vrede en
hebben
en bekeering
_bekeering
der wereld
der
wereld verkrijgen
verkrijgen op
op die
die voorwaarvoorwaarden».». IndIen
Indien men
men echter
echter op
den
op den
den tekst
tekstzelf der
zelf
der zieners
zienera voortgaat
voortgaat (hier
(,hier niet
niet afafgedrukt), dan
gedrukt),
dan belooft
,belooft Onze
Onze Lieve
Lieve Vrouw
Vrouw
wel, op
op bepaalde
bepaalde voorwaarden,
voorwaaroen, den
den vrede
vrede
en de
de bekeering
bekeering van
van Rusland;
Rusland; zij
zij spreekt
spreekt
echter noch
.bekeering van
echter
noch over
over de
debekeering
van de
de
wereld, noch
wereld,
noch over
over een
een oorlog
oorlog die,
die, tenzij
tenzij
bepaalde voorwaarden
bepaalde
voorwaarden vervuld
vel"Vuld werden,
werden,
nieteindigen
eindigen
Dhanis
,niet
zou. zou. Ed.Ed.
Dhanls
Gregoriaansch
Missaal met Vespers
Gregoriaanaeh Missaal
Vespers voor
voor de
de
ZonZon- en Feestdagen
Feestdagen door
door de
deBenedikBenedlktijnen
tijnen van
van de
de Abdij
Abdij Keizersberg,
Keizeraberg, LeuLeuven.
leiding van
ven. Onder
Onder leiding
van Dom
Dom J.
J. Kreps
Krepa
O.
O. S.
S. B.
B.—
- Abdij
Abdij Keizersberg,
Keizeraberg, Leuven,
Leuven,
1942,
1728 + 211
1942, 1728
2'11 blz.
blz.
De Leuvensche
Leuvensche Benediktijnen
Benediktijnen hebben
hebben
keurig
keurig en nuttig
nuttig werk
werk geleverd
gelevelId met
met een
een
dergelijk missaal
missaal uit
uit te
te geven.
-geven. Men
Men vindt
vindt
er
er al
al de
de noodige
noodlge muzikale
muzik8.J.e aanduidingen
aanduidin2'en
in voor
voor Mis
Mis en
enVespers,
Vespel'lS,den
denLatijnschen
Latijnsclien
en Nederlandsohen
tekst, niet alleen
Nederlandsohen tekst,
alleen van
van
het gezongen
gezongen gedeelte,
gedeelte, maar
maar ook
ook van
van de
de
gebeden,
lezingen,
Evangelie,
enz.,
een
gebeden, lezingen, Evangelie, enz., een
aangepasten
aangepasten Gregoriaanschen
Gregoriaanschen muziekmuziekdruk,
druk, nuttige
nuttige herhalingen,
hel'lliallngen, en nog
no~ meer
meer
andere
die het
ander.e voordeelen,
VIOOrdeelen, die
het gebruik
gebrmk van
van
dit
dit misboek
misboek aangenaam
aangenaan:n maken.
maken. Zoowel
ZOOIWeil
de koorzangers
als de geloovigen,
koorzangel'lS als
-geIoovIgen, die
die de
de
gezongen
gezongen liturgische
liturgische plechtigheden
plechtigheden graag
graag
volgen,
volgen, zullen
zullen dit
dit boek
hOOk met
met vrucht
vrucht ter
ter
hand
hand nemen.
nemen. Misschien
Misschien komt
-komt eens
een,s de
detijd
tijd
dat
dat de
de Benediktijnen
BenecHktijnen van
van Leuven
Leuven een
eenderdergelijk
gelijk missaal
missaal bezorgen
.bezorgen met
met een
een algeheel
algeheel
moderne
moderne .muziekannotatie,
muziekannotatIe, hetwelk
hetwElilk door
door
velen
velen wordt
wordt gewenscht.
gewenscht. In
lnafwachting
afwachting
verdient
dit
Gregoriaansch
missaal
een
.vel'ldient dit Gregoritlansch missaal een
ruime
verspreiding. A. Darquennes
ruime rverspr.eldlng.
A. Darquennes

+

G.
G. M.
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BLIEK,
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Twaalf Leseest
LeMen over het
het H.
H.Vormsel.
Vormsel. Brepols,
Brepols, Turnhout,
TurnJlout, z.
z. j.,j.,1943,
19«1, 238
238 blz.,
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Fr.
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Dit
Dit boekje
,boekje isisde
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C. v.
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door C.
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werk,van
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E. H.
d4ensteljJk werk
H. Le
LeBrun,
Erun,
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pastoor
pastooruit
uit het
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Doorniksche dat
dat met
met een
warme
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E. H. Kanunnik
Thoma.s de
de wereld
wereld inging.
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J. Thomas
inging. De
De bewerker
(niet
werkerheeft
heeft niet
niet alleen
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voor een
een (niet
altijd
Niederlandsch pakje
altijd keurig)
keurig) Niederlandsch
pakje gezorgd,
maar
den inhoud
inhoud met
met verw
verw!J~ingen
maar ook
ook den
ij zingen
naar
leerr.uke
naar Nederlands<:he
Nederlandsche liiteratuur
literatuur en leerrijke
nota's
verrlJkt, b.V.
over «Sint
«Sint Gerolf,
Gerolf,
nota's verrijkt,
b.v. over
Vlaanderen's
vormVlaanderen's martelaar
martelaar van
van .het
het H. -Vormsel»
(blz.(blz.
170-173).
Dr.
sel»
170-173) . E.E.
Dr.
Uitgewerkte
in opvoedend
opvoedend catechiseateohlsUitgewerkte lessen
lessen in
musonderrieht
den Derden
Derden Graad,
Gl'tLad,
musonderricht voor
voor den
in
aansluiting met
met het
het godsdienstprogodsdienstproin aansluiting
gramma.
Zusters der
der ChristeChri.stegramma. Door
Door de
de Zusters
Ujke
H. Jozef
Jozef CalaOalalijke .scholen
scholen van
van den
den H.
sanz,
te Vorselaar.
Vorselaar. Eerste
Eerste en
en Tweede
Tweede
sanz, te
deel.
GoedePers,
Pers,
AJVerbode, 1943,
1943,
deel. -- Goede
,A,verbode,
261,
70.
251, 271
271 blz.
blz. Fr. 70.
Deze
vernieuwdJe uitgave
uitgave
Deze tweede gansch vernieuwde
van
waaroevolle catechetisch
cateooetisch werk is
is
van dit waardevolle
een
duidt op
op het
het leven
leven
een goede
goede aanwinst en duidt
en
aanpaasing van
van de
de reeds
reeds zoo
zoo goed
goed
en de aanpassing
befaMnde
lesbefaamde methode
methode der
der Zusters.
Lusters. Ue
De lessen
zijn ingedeeld
ingedeeld volgens
volgens het
het leerproleerpros en zijn
gramma
en
gegroepeerd
naar
de
hoofdgramma en gegroepeerd naar de hoofdthema's van den catechismus.
catechismus. Een
Een dubbele
dubbele
gedachte,
van Christus
Ohristus en
en die
diJe van
van
gedachte, die
die van
God,
dit deel
deel;; zij
zij wordt
wordt uitgewerkt
uitgewerkt
God, bezielt dit
als
een motief,
motief, dat
dat de
dekinderen
kinderen geheel
geheel
als een
het
leven moet
moet bijblijven.
bijblijven. De
is paepaehet leven
De stof
stof is
dagOigisch
voor,gestelddoor
doorbordsohem,a.'s,
bordschema's,
dagogisch voorgesteld
door
didactisch aanbrengen
aanbrengen van
van de
de
door het didactisch
leerstof
door de verbinding
verbinding van
die les
les
leerstof en door
van de
met
de godsdienstige
godscUenstige en
en zedelijke
zedelijke opvoeopvoemet de
ding.
Kortom, dit
hand-boek geeft
aan
ding. Kortom,
dit handboek
geeft aan
den
onderwijzer, voor
voor- de
de catechismusles
catechismusles
den onderwijzer,
van
eIken dag,
dag, uitstekende
uitstekende schema's,
schema's, die
die
van eiken
gemakkelijk
aangepast kunkungemakkelijk bezield
bezield en
en aangepast
nen
worden tot
tot echt
echtlevend
levendgodsdienstgodsdienstnen worden
oIllderl"icht.
G.
Huyghe
onderricht.
Cr. Huyghe
GHYSSAERT, pr., Ik
Ik overweeg
overweeg mijn
mijnge-.
geP. GHYSSAERT,
- Beyaert,
Beyaert, Brugge,
Brugge, 1942,
1942, 152
1152
beden. —
blz., Fr.
Fr. 15.
biz.,
GHYSSAERT, pr., Ik overweeg
overweeg ac onze
onze
P. GHYSSAERT,
Mis ».
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1942, 116
116 blz.,
blz., Fr.
Fr. 15.
15.
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1942,
P. GHYSSAERT,
GHYSSAERT, pr.,
Ik overweeg
overwee.g Gods
Gods
P.
pr., Ik
- 1943,
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184 blz.,
blz., Fr.
Fr. 15.
15.
wil. —
GHYSSAERT, pr.,
Ik overweeg
overweec Gods
God.
P. GHYSSAERT,
pr., Ik
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il.SO blz.,
Fr. 15.
15.
genade. —
blz., Fr.
verscheen al
aIreen
leen eerste, naar
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Aldus verscheen
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kostbare, reeks
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vooruitzicht, over
over ChrisOhrisoverweeg» in
en de
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Kerk.
tus en
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de aandacht
aandacht
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bondige en
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inboudrijke overovervoor
wegingen. Onder
Onder bescheiden
'bescheiden titel
en uituitwegingen.
titel en
\Zicht dienen
dienen ze
ze zich
\Zich aan.
aan. Maar
Maar hier
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spreekt een
een modern
modern priester
priester het best
,beste
en spreekt
e.
en diepste
diepste van
van zijn
zijn geest en
en hart
hart uit.
uit. De
De
intellectueel die
die deze
deze overwegingen
overwegingen wil
wil
intellectueel
doormaken, werkelijk
werkelijk overwegend
overwegend en
en bidbiddoormaken,
dend, zal
zal waarlijk
waarlijk op
op een
een geestelijk
geestelijkhooghoogdend,
'Vlak gaan
gaan leven.
leven. De
De eenvoud
eenvoud der
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beden en
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- (de
(de titel
titel alleen
alleen
beden
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«Gods
is
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• overweeg
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staat hier
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doorstraald van
van de
de
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diepten van
van dogma
dogma en
enverfijnd
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gemoed,
diepten
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leekenapostOlaat. In
In de
deoverwegingen
overwegingen
over de
_de geboden
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vooral opent
Ol'ent de
dieschrijver
schrijver
over
nieuwe en
en aangrijpende
aangrijpende uitzichten
uitzichten en
en stelt
stelt
nieuwe
practIsche besluiten
besluiten voor
de ziel
ziel tot
tot
practische
voor die
die de
in de
de diepte
diepte omvormen
omvonmen en
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schen .geest
.geest in
In onze
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donkere en toch
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lijke tijden
tU4en weer
weer in
inconcrete
concrete en
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beleefba.re
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gestalte laten .oprijzen. Hier hebben we
eens eindelijk overwegingen die volop,
hartstochtelijk en schoon-gefolterd in hun
eigen tijd en volle werkelijkheid gaan
staan. Ndet .om er in te verzinken, maar
om daarin en daaruit te gaan leven in de
ruimte van Gods rust: de Vader, de Zoon
en de Heilige Geest, de hooge Drieëenheid,
met wie, door den overdenkenden gesprek,vorm, vol vroomheid en godgeleerde
die~te, denabiddende mensch tot een
inrugenen VJerfijnden omga~ wordt opgevoerd. Het beste der hUldige godsvrucht: tot den Drieëene, tot Christus
onzen broeder, tot het Eucharistisch offer,
doordrong deze overwegingen, samen met
de edelste bestrevingen van den katholdeken tijdsgeest. Zoo zijn ze, in hun geheel, een inwijding in de gemoedsdiepe
wereld der geloofsg.eheimen, een opleiding
in de konsekwente christelyke ,levensopvatting, een school van heil1gheid en volma.wk.theid. En dit alles wordt voedsel voor
een persoonlijk gesprek met de Goddelijke pel1SOnen, waarin het diepste, van
het ,gebed en het hoogsOO van het leven
'bestaat.
M. Brauns
J. -ID. li'OL'GIHERiA O. P., iRetraite spÏl'ituelle d'apres les éerits et la vie de
Sainte Catherine de Sienne. - Edlti.ons Sp es, Parijs, z. j., 269 blz.
De negentien korte hoofdstukken van
dit ,boek handelen over ons einddoel en
onze uitersten; 'over God, den naaste en
.onszelf; over bet religieuze leven, deugden en sacramenten. Meer misschien dan
door de H. Catharina van Sdena, wi.e.r

geschriften en leven alleen ,tot illustratie
worden aangewend, laat de auteur zich
do.or den H. Thomas dnspireeren, wiens
klassiek geworden vool'stell!lngen hij
meestal bevattelijk en getrouw weergeeft.
Voor geestelijlre lezin,g, ,geestelijke onderrichtfngen en retraiten, is zulk boek,
hoe eenvormig en eenzijdig ook (JesusChristus komt niet voor, evenmin Onze
Lieve Vr,ouw), nochtans heelbruikibaar.
Em. Janssen
Kan. Dr FlLORIS PRJJMS, De Antwerpsche
Heiligen. - De Seizoenen 40/411, De Nederlantdsche Boekhandel, 1943, 136 blz.,
23 platen, Fr. 25.
Voor deze korte schetsen van «heiligen»
die te Antwerpen ten minste verbleven,
put Kan. Prims uit 'zijn rijke kennis 'van
het Antw,erpsche verlieden ; want niet alieen kende dat verleden economische bedrijvWheid, maar ook de doorstraling van
godsdH;nstige waaroen, die zich cristalliseerden in enkele figuren van Heiligen,
ZaUgen en Eerbiedwaardigen. S. koos
bier slechts diegene, die reeds het voorwerp waren gewee,st van breedere studies;
anderen worden alleen vern.oemd (blz.
12-13>. Na deze geriefelijke schifting, verwerkt hij 'zijn bronnen zóó, dat hij tegelijk
kritisch en ascetisch wil aandoen. Hier
kwam natuurlijk een grootere voorarbeid
bij te pas. Dit Le,twat halfslachtige en het
oneffene van de taal belet intusschen niet
dat ,het wonder Gods in die zielen en de
verv,lochtenheid van het menschelijke
steeds den ~r !Interesseert, ja. soms
aangrijpt.
A. Ampe

WIJSBEGEERTE
Uit de moraalphUosophische werken van
Aristoteles. Keuze door Prof. Dr Aug.
!MANSION ; vertaald door !Dr A. Krlekemans. - ;De Seizoenen 42. De Nederlanld.sche Boekhandel, Antwerpen, 1943,
83 blz., Fr. ~,IiO.
Dat deze teksten voortreffelijk gekozen
werden, daar staat ,de naam van Prof.
MallJsion bOl'lg v,oor: hun 80 blz. leveren
de .bijwndel'8te treklren van gansch Aristoteliej!' moraalphilosophie. Mfssc.hien lrost
het den leek, voor wien ,ze bestemdo zijn,
wel wat moeite om zich door Aristoteles'
dorre en 'soms technische zegging heen
te w,erken. Wie volhardt vindt er stof tot
rijke meditatie over de eeuwige thema',s
va.n geluk en van deugd.
R. Leijs
Prof. Dr. ,V. IRIUEFNER. - Die Gesehichtsphilosophie
Giambattist& Vico.
KriegsvortrlLge der RheinLschen Friederich-Wilhelms-Universität, Bonn a. Rh.,
!Heft 106. Universitäts-\Buchdruckerel,
Bonn a. Rh., 1943, 28 blz.
Jan Baptist Vdoo, een cultuul"P.hilosoof
- «avant la lettre» zoo men wll -, de
eerste die het woord «phllosophLe van de
geschiedenis» gebruikt, leellde in het koninkrijk Napels van 1668 tot 1744. In
deze voordracht wordt hij vool'lgesteld als
een wetenschappelij-k hernieuwer van hetzelfde formaat als Descartes en Bacon
van Verulam.
Een professor die het
scotisme aanhing, bracht Vico in kennis
met Plato en Augustinus, Wl8.ardoor hij
zich! uit den slenter vaneen laatscholastiek-'barok-opleidin,g eenerzljds en 'van den

greep van het cartesdamsme anderzijds
kon 'bevrijden. Onder invloed van het
exemplariflme van Augustinus, kwam hij
tot ,het adagium: «Verum et factum convertuntul'», «Waar is hetg'een geschapen
wordt». Omdat de natuur door God geschIlipen wordt, kan allieen God de natuur
kennen, en omdat de geschiedenis schepping is van de menschen, is de geschiedenis het eigenlijk object van de men.schelijke kennis. AWoo wordt door Vico tegen
Aristoteles, de flcholastiek en Descartes
in, de geschiedenis tot Wl6tenschap verheven.
In het licht van deze theorie wil Vico
een eeuwige, 1dealie geschiedenis opbouwen met een 'voortdurend terugkeerend
proces van opkom.st en verval. In aansluiting hiermee heeft hij zijn eigen opva.ttingen ,over mythen, ,heldenvereering,
het ontstaan van maatschappij en recht,
enz.
Alles samen een interessante voordracht
over een te weinig bekend schrijver.
B. Boeyckens
Dr. A. KRIEKEMlANS, Het Leven der Verbeelding. - Tweede druk. De' Nederlandsche Boekb.v.ndel, Antwerpen, 1943,
90 blz.

Een verhandeling over de verschillende
soorten van voorstellin'gen, over het bewaren, reproduceeren en scheppe'll van
beelden., bestemd voor wie in de psychologie t:'een onbekende is en wien een wiJsg,eeng den'ken niet afschrikt. Klaar en
beknopt geschreven, getuigend van de
gl'lOOte beLezen'beid van den sChJrijver, ver-
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Antoon VANDER
'VIAfNIDER ,PI.;AET/SE,
uitPLAETSE, Practische uitspraakleer. -- Derde
Derde omgewerkte
omgewerkte uituitspraakleer.
gave. Lannoo,
Lannoo, Tielt,
Tielt, 1943,
194!3, 271
271 blz.,
bIrz.,
gave.
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sching van het onderwerp niet goed te
maken.
Aangezien het blijkbaar de bedoeling
van den Schrijver niet was, een diepe,
oorspronkelijke studie aan Hëlderlin te
wijden, zouden wij de gebreken van zijn
boek in één enkel kunnen samenvatten :
het is niet beslist vulgariseerend genoeg,
en te zeer pseudo-wetenschappelijk getint. De Schrijver kon ons in dit enkele
essay Hólderlin niet volledig leeren kennen ; hij hadbeter ervan afgezien den
schijn te willen redden. Wij vreezen dat
men van bevoegde zijde een te gereserveerde houding tegenover dit werk zal
aannemen. Doch aan diezelfde « bevoegde
wereld » mag de vraag gesteld, waarom
er van harentwege gedurende het verloopen jaar geen enkel ernstig Hólderlinboek in het Nederlandsch verscheen ? Het
is treurig dat wij in Vlaanderen nog
steeds een vulgarisatie-literatuur moeten
missen die niet aan degelijkheid .inboet,
wat zij aan leesbaarheid wint. De werkel jk bevoegden in ons land blijken voor
actieve volksopvoeding weinig over te
hebben, en zich liever in een cenakel
van « wetenschappelijkheid » op te sluiten. Of zijn zij tot volksopvoeding onbekwaam ? - Wanneer dan een zeer begaafd essayist hun werk op zich neemt,
moet hij kunnen rekenen op den vollen
steun van allen die zich om de kultureele opvoeding van hun volk bekommeren. Vansina's werk beteekent dan ook
een positieve aanwinst in dit genre van
literair-psychologische essays, waaraan
onze kultuurschat nog zoo arm is.
A. Deblaere
Brieven van Albrecht Rodenbach, versameld, ingeleid en toegelicht door R. F.
Lissens. - De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1942, 278 blz., Fr. 65.
Negen-en-vijftig brieven vinden we hier
gebundeld, deels bekende en deels onbekende. Het zijn brieven die Rodenbach
verzond van 1872 tot 1880, vanaf de vijfde
Latijn tat aan het sterfjaar; brieven aan
G. H. Flamen, aan Hugo Verriest, aan
AØaat Joos en Pol De Mont, aan Max
Rooses, aan Servaes Daems, aan Guido
Gezelle, aan Ad. Duclos, aan verscheidene
anderen ; prospectussen voor «Het Pennoen» en voor «Het nieuwe Pennoen»;
polemische brieven aan tijdschriften, en
de geheele polemiek wordt dan opgehaald .. .
We kunnen Dr IAssens niet genoeg bedanken omdat hij zooveel verspreide stukken te verzamelen wist, ze wetenschappelijk voorstelde en toelichtte; omdat hij ze
zoo breedvoerig inleidde (blz. 15-120) en
zoo nauwgezet Rodenbach's verhouding
schetste tegenover G. H. Flamen, Prof.
P. Alberdingh Thijm, Pol de Mont, met
op de duisterste punten steeds den
meesten nadruk.
Positief-wetenschappelijk heeft de verzamelaar gearbeid : aanzienlijk doet hij de
Rodenbach-studie vorderen; doch aan de
Rodenbach-vereering geeft hij een deuk.
Zijn werkwijze levert veilige uitslagen op,
maar blijft eenzijdig : Rodenbach wordt
een prikkelbaar menschje, met ijdelheid
en kleine geheimen. Op . de «magnanimitas» in de brieven aan Verriest, op den
ernst in de brieven aan. Rooses, op de
drift naar waarheid, op de dichterlijke
begaafdheid, op de buitengemeen veel-

zijdigheid en vastheid wordt niet gewezen: de geniale gestalte van 'den schepper
van Gudrun, van den stichter der studentenbeweging steekt boven zijn tijdgenooten niet uit, - en dat ze werkelijk
uitstak: dat hoort toch niet bij het
Rodenbach-mythe!
Doch laten we de plaats en de waarde
van dit werk niet verkleinen ! Zooveel
beter kennen we nu Rodenbach, en is
Dr Lissens, na zulken voorarbeid, de aangewezen man misschien voor de zoozeer
ontbeerde levensbeschrijving ?
Em. Janssen
Eug. DE BOCK, Hendrik Conscience en de
opkomst van de Vlaamse Romantiek. -Tweede Uitgave. De Sikkel, Antwerpen, 1943, 269 blz., ing. Fr. 75, geb.
Fr. 90.
De eerste uitgave van dit werk verscheen in 1920. Deze nieuwe editie, die
overigens van de vorige weinig verschilt,
is zeker welkom. Ofschoon een en andere
bijzonderheid uit den inhoud kan betwist
worden, en al is de vorm ook niet vrij
te pleiten van enkeletaalslordigheden,
toch beantwoordt het geheel zeer goed
aan de gestelde opgave. Dit is ongetwijfeld een van de beste biographieën van
Conscience tot hiertoe verschenen. Eug.
de Bock be,heerscht zijn onderwerp, vertelt niet enkel Conscience's leven, maar
schetst duidelijk de evolutie en het karakter van dezen rom,antischen schrijver,
die de dankbare waardeering verdient
van alle oprecht voelende Vlamingen. De
jongere generatie kan, bij de aanzienlijke
veranderingen van het Vlaanderen der
XXe eeuw, figuren als Conscience niet
meer begrijpen, tenzij door de lezing van
werken als dit er een is.
Wij vinden het minder gelukkig dat het
boek in de moderne spelling werd gedrukt ; terwijl deze in ons land niet de
officieele is en terwijl de tekst van het
boek zelf zoo talrijke aanhalingen bevat
in de oudere spelling. J. Noë
Jef CRICK, Conscience. Intieme bladzijden
uit zijn leven. - Tweede uitgave. Moderne drukkerij, Hoogstraten, z. j., 126
blz., Fr. 22.
De .eerste uitgave van dit werk verscheen in 1937, bij het honderdjarig bestaan van De Leeuw van Vlaanderen. De
auteur heeft enkele documenten doorzocht
en laat zooveel mogelijk tijdgenooten en
getuigen van Conscience's leven aan het
woord. Zoo biedt hij ons een suggestieve
verzameling van anekdoten en wetenswaardigheden aan, 'die, niet alleen aan de
jeugd, den meest populaire van onze
schrijvers beter doet kennen, meer waardeeren, bewonderen en ja beminnen.
Em. Janssen
R. VAN DE MOORTEL, Vijf dichters aan
het woord. - De Kinkhoren, Brugge,
1943, 119 blz., Fr. 35.
De auteur bundelt vijf interviews, gelijk ze in Nieuw Vlaanderen verschenen:
met Buckinx namelijk, met Demedts,
Jonckheere, Van Gavere, Vercammen. Elk
opstel leest heel vlot ; in schijn heeft men
er veel aan, in werkelijkheid nogal weinig.
Want alleen vooraanstaande menschen
of getuigen bij belangrijke gebeurtenissen
dienen geïnterviewd ; nog hebben de interviews dan eerder een occasioneele dan
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waarde. In boekvorm
een
blijvend-e waarde.
!boekvorm sasaGeschreven
van het
het
Geschreven zonder
zonder 'Voorkennis
voorkennis van
een blijvende
mengebracht, plaatsen
mengebracht,
plaatsen deze
deze opstellen
opstellen'oveovedegelijke werk van Fernand Desonay, deglijkwrvanFdDesoy,
rigens verdienstelijke
verdienstelijke schrijvers
schrijvers te
te zeer
zeer op
op
maar
breleder op~ezet,
vele
maar breeder
opgezet, 'komt
komt het
het in vele
het
podium, ze
ze brengen
brengen tweede-rangstweede-rangshet podium,
van zijn
zijn conclusies
conclumes met
met diens
diens- inzichten
inzichten
gebeurtenissen
ver naar
,naar voren
voren:: zoo
zoo
gebeurtenissente
te ver
overeen.
relil,gieuze in
A.-F. wordt
wOMt
overeen. Het
Het religieuze
in A.-F.
wordt .het
het relief in de
wordt
de literatuurgeschiedeliteratuurgeschiiEdesterker
-beklemtoond, en
terecht wordt
wordt
sterker beklemtoond,
en terecht
nis vertroebeld
zoo verbijstert
nis
vertroebeld; ; zoo
verbijstert men
men den
den
betoogd
peut
betoogd dat:
dat : «Le
«Le chrlstianisme
christianisme seul
seul peut
zin voor
zin
voor proportie
proportie in
in literaire
literaire waardewaardeavoir raison
avoir
raison de cette
cette àme,
désormais tototime, désormais
bepalingen; zoo
bepalingen;
z-oo hooren
hooren we
wepersoonlijke
pensoonlijke
tp.lement
absente du
du monde».
monde».
talement absente
invallen, onvoltooide
invallen,
onvoltooide gedachten
gedachten en
en kleine
kleine
AchtereenvoJ.genaschrijAchtereenvolgens .behandelt
behandelt de schrijbelevingen van ide
belevingen
de daken
daken verkondigd
verkondigd als
als
ver den
den kindertijd
kindertijd;; de vormingsjaren
vormingsjaren ;; den
den
eeuwige waarheid
waal\heid;; zoo zien
zien wie
WIe de
de literaliterainvloed
van het
he.t symbolisme,
symbolisme, waar
waar hij
invloed van
tuur te
te zeer
tuur
zeer tot
tot de
de kennis
kennis van
van dichters
dichters
blijk
een zeer
zeer goed
goed inzicht
inzicht hij
op
blijk ge-eft
geeft van een
teruggebracht,waarbij
waarbij de
de werken
teruggebracht,
werken gegede wisselwerking symbolisme-realisme.
de
,symbolisme-realisme. In
In
ignoreerd blijven.
tgnor-eerd
bli,iven.
«Alain-Fournieretet la
la femme»,
«Al'ain-Fournier
femme», geeft hij
hij
Volgens zijn
Volgens
zijn «korte
«korteverantwoording»
verantwoolldin,g»
O.i.
zeer juist
juist de
de verhouding
vel'houding weer
weer van
van
o.i. zeer
(blz. 7)
(blz.
7) bedoelt
bedoelt de auteur
auteur het
het wel
wel anders;
anders;
:kind-vrouw-reinheid.
a,n,.
kind-vrouw-reinheid.De
De literaire
literaire en andeze bedoeling wijzigt
wijzigt echter
echterde
de werkelijkwerkelijkdere
invJ.oeden op
de ontwikkeling
ontwikl{eling van
van
dere invloeden
op de
heid wel
heid
wel niet.
niet. En
En waarom
waarom bleef
bleef voor
voor de
de
Le Grand
Grand Meaulnes,
Meaulne8, lijken
echter soms
soms
lijken echter
laatste
vier.dichhters
diohhters de
debio-bibliographibio-bibliographilaatste vier
ver gezocht,
v.er
-gezocht, wat
wat wellicht
wellicht duidt
duidt op
op een
een
sche
Em.Janssen
J'anssen
sche nota
notaaohterwege?
achterwege? Em.
lichtelijk
V'erkeerd begrijpen
begrijpen van de
de grongronlichtelijk verkeerd
dige
beslotenheid van
van A.-F.'s
A.-F.'s temperatemperalige beslotenheid
R. C.C.BAKHUIZEN
R.
BAKHUIZEN VAN
VAN DEN
DEN BRINK.
BRINK.
ment.
Een kort
kort hoofdstuk,
hoofdstuk, gewijd
-gewijd aan
aan
ment. Een
Van Hollandsche
VIIIl1
Hollandsche potaard.
potaard. Studiën
Studil!n en
en
Miracles, leidt
Miracle8,
de eigenlijke
e~enli.i'kestudie
van
leidt de
studie v
an
fragmenten. Keuze
Keuze en
en inleiding
fragmenten.
inleiding van
van
Lè Grand Meaulnes lIl; het
!het isisdegelijk
degelijkLeGrandMulsi;
Abel Eppens.
Eppens.-- De
Abel
DeLage
LageLanden,
Landen, BrusBruswerk,
teveel
'Vanbuiten
bulten
werk, mlssch!ilen
misschien iets
iets te
veel van
uit
gezien. Interessant
Interessant zijn
zijn de
;debespiegebespiegeuit gezien.
eel, 1943,
277 blz.,
blz., Fr.
sel,
1943, Z77
Fr.
lingen
over «le
«I-e sens,
s:ens, l'art,
I'art, l'influence
l'influence du
du
lingen over
Dit boek
boek stelt
stelt ons
ons den
denberoemden,
beroemden, ook
ook
roman»,
deel verbonden.
-verbonden. Om
Om te
tie
roman», aan
aan dit
dit deel
wel beruchten
beruchten Hollandschen
Hollandschen letterkundiletterkundibesluiten
nog
een
l
.besluiten no'g -een laatste
hoofdstuk, dat
dat
aatste hoofdstuk,
philoloog, geschledkundi~e
geschiedkundige en
ge, philoloog,
en archivaarchivade
vriendschap van
'Van Alain-Fournier
Alain-Fournier met
met
de vriendschap
ris Bakhuizen
Bakhuizen van
van •den
,den Brink
Bnnk voor
voor:: den
den
Jacques Rivière behandelt.
JacquesRivèrbhndlt.
vriend van
vriend
van Bake,
BalDe, Geel
Geel en
,en Potgieter
Potgieter;; den
den
De
omvangrijke bibliographie
bi!bliographie op
het
De omvangrijke
op het
mede-stichter
van «De
«De Gids»
Gids»;; den
den, zwerzwermede-stichter van
einde
van dit
dit boek,
-boek, bewijst
bewijst den
den ernst
ernst
einde van
ver door
d,oor België,
Belgil!, Duitschland,
Duitschland, Oostenrijk,
Oostenrijk,
waarmee
schrijver zich
aan- zijn
zijn taak
taak
waarmee de
de schrijver
zich aan
Bohemen ; den ihersohepper
Bohemen;
herschepper van het
het HolHolwijdde.
die massa
massa literaliterawijdde. Misschien
Misschien was
was die
landsche archiefwezen.
iandsche
archiefwezen. Vooreerst
Vooreerst treft
treft
tuur
ook wel
wel eenigszins
eeni~zillJS de
de oorzaak
oorzaak van
van
tuur ook
ons, bij
bij dezen
dezen te veel
veel vergeten
-vergeten kunstenaar
kunstenaar
de .overladenheid
bij een
een boek~c.dat
boek, dat daarde
overladenheId bij
daaren geleerde,
geleerde, de
de verbazende
verbazendeveelzijdigheid
veelzijdigheid
om
niet minder
mindJer een
een belangwekkende
belangweKKende bijbijom niet
en vitaliteit;
aan
en
vitaliteit; ten
ten tweede
tweede de
de trouw
trouwaan
drage
tot de
de kennis
kennis van
van de
de groote
groote en
en
drage is
is tot
land en
land
en volk,
volk, hoe
-hoe lang
lang hij
hij ook
ook als
aJ.s bannebanneaantrekkelijke
fLguur, Alain-Fournier.
Alain-Fournier.
aantrekkelijke figuur,
ling elders
l~ng
eldel\s leefde.
leefde. «Ik
«IK ben
,ben van
vanHollandHollandJ. Burvenich
Burvenich
ache potaard»,
schreef -hij
hij in een
sche
potaard», s,chreef
een brief.
brief.
«De
voong-eslacht is
Is mij
mij zoo
zoo
«De roem
roem van
van ,het
het voorgeslacht
DE PILLECIJN,
PILLECIJN, Stijn
Stijn Streuvels
Strenvels en
enzijn.
-Un
lief, dat
lief,
dat ik
ik zelfs
zelfszijne
zijnegebreken
gebreken zien
zien durf
durf F. DE
werk. --- Tweede
ronder iets
iets v
an mijne
Tw eede druk.
lPlonder
van
mïj.ne bewondering
bewondering te
te
werk.
druk. Lannoo,
Lannoo, Tielt,
TieIt,
verliezen»
verliezen» (blz.
(blz. 5).
5).
1943,
ing. Fr.
Fr. 32.50,
32.00, geb.
1943, 224
224 blz.,
blz., ing.
gab.
De inleiding
inleiding van
van Abel
Abel Eppens
Eppens(blz.
(blz.7-38)
7-38)
Fr.
50.
Fr. 50.
is degelijk
degelijk en
en verantwoord.
verantwoord. De
De keuze
keuze uit
uit
Ongeveer tien
jaar geleden
-geleden verscheen
verscheen
Ongeveer
tien jaar
de werken
de
werken stelt het
het meest
meest den
dengeschiedgeschiedde
eerste uitgave
uitgave van
van deze
deze studie
studie;; de
de
de eerste
schrijver in
in het licht
lSohrijvler
licht (lange
(langefragmenten
fragmenten
tweede
druk werd
werd vluchtig
vluchtig slechts
slechtsbijgebijge~
tweede druk
uit «De
«De adel»
adel» en
en «Over
«Over den
den Tienden
Tienden Penwerkt.
auteur is
er van
van overove.rwerkt. Want
Want de
de auteur
is er
ning»);
ning»); maar
maar de
de reiziger
reiziger en
enveelzijdige
veelzijdige
tmgd
dat een
een grondig
grondig nazien
nazien van
van den
den
tuigd dat
opmerkerkomen
komentot
tot hun
hun recht
recht in
opmerker
in de
de
tekst
'hem tot
tot een
eenherschrijven
herSChrijven van
van het
het
tekst hem
brieven,
de
liberaal
en
de
mensch
brieven, de liberaal en de mensch in
in het
het
ge-heel
zou geleid
·geleid hebben,
.hebben, en
en met
met recht
reeht
geheel zou
opstel over
van den
den min
opstel
over Coornhert
Ooornhert; ;van
min of
of
beschouw-de hij
nog actueel
actueel
beschouwde
hij het
het werk
werk als nog
meer
meer ongedurigen,
ongedurigen, hartstochtelijken,
lhartstochtelijken, gegegenoeg
gen'oag o
om
ook zoo
zoo opnieuw
opnieuw te
te mogen
mogen
m ook
leerde en kunstenaar,
leerde
kunstenaar, zoeker
zoeker en
en genieter
genieter
verschijnen.
nemen
nemen we alom,
alom~ in dit
dit even
even krachtige
krachti'ge als
als
Over Streuvels
Streuvels hebben
nog niets
niets
Over
hebben we
we nog
lenige
lenige proza,
proza, de
(le stem
atem waar
waar en
en de
de gegebeters; ; vooral
de twee
twee centrale
centrale hoofdhoofdbeters
vooral de
stalte. En
stalte.
En we
we betreuren
betreuren het
het dat
dat de
de opopstukken «Het
«Het werk
werk van
van Stijn
StljnStreuvels»
StreuvelEl»
stukken
volgers
volgers van
van de
de groote
grootènegentiende-eeuwnegentiende-eeuw{blz.
25-161) en
kunst van
van Stijn
Stijn
<blz. 25-161)
en «De
«De kunst
fiche geschiedschrijvers
in Holland
Holland- - van
sche
geschiedschrijvers in
van
Streuvels» (blz.
(blz. 162-215)
162-215) zijn,
een zekezekeStreuvels»
zijn, in een
Bakhuizen,
van Groen,
Bakhuizen, van
Groen, van
van Prinsterer,
Prinsterer,
ren zin,
zin, definitief.
definitief. Ze blijven
'blijven wat veel
veel in
in
ren
van
-, met
van Fruin
Fruin -,
metuitzondering
uitzondering van
van een
een het vage
vage;; op
op grond
grond vvan
Streuvels' autoautoan Streuvels'
Huizinga
Huizinga wellicht,
wellicht, eenigermate
eenigennate de
de kunst
kun-st
biographie (waarvan
(waarvan Heule verscheen)
verscheen)
biographie
van het
het proza
prozaverleerd
verleerd hebben.
hebben.
dienen
dienen ze
z-e zelfs
zelfs weldra
weldra geheel
geheel vernieuwd;
vernIeuwd;
Natuurlijk moeten
opstellen met
met
Natuurlijk
moeten de.ze
deze opstellen
maar degroote lijnen dezer ontwikkel~ngmardegotlijnzwkeg
kritischen zin
zin gelezen
,gelezen worden
worden;; maar
maar zulk
zulk
en de
de groote
groote kentrekken
-kentl'!e·kken dezer
dezer kunst
kunst ligligen
verzorgd
cultuur-boekIsis ons
ons heel
verzorgd cultuur-boek
heel welwelgen onweerlegbaar
onweerlegbaar vast,
- en
en dit
ditboek
boek
gen
vast,
kom.
Em. Janssen
kom.
Em. Janasen
kan wel
wel overtroffen
overtroffen worden,
worden, doch
doch dan
aan
kan
pas heeft
heeft het
hetzijn
zijn taak
taakvolbracht.
volbracht.
Albert
Alain-Fournieret
et le
A.Lbert LEONARD,
LEONARD, AlaJn-FourDier
Ie
pas
Janssen
Grand
Em. Janssen
Grand Meanlnes.
Meanlnes. - Desclée,
Desclée, De
De BrouBrouwer,
wèr, Parijs,
Parijs, 1943,
1943, 304
304 blz.
blz. Fr.
Fr. 45.
45.
Keurbla.dziJden nit
de Nederlandsche
Nederlandache LetLetKeurbladzijden
uit de
Niet
Niet zonder
zonder een bang
ban·g verwachten.
verwachten. neemt
neemt terkunde.
terknnde.
men
men een
een studie
studie over
overAlain-Fournier
Alain-Fournlier ter
ter 1.
1.
Dr.
J.
GJLAZEMAKERS,
Bidderpoëzle
e.
Dr.
J.
GLAZEMAKERS,
Ridderpoëzie
en
hand, want
-hand,
want te
te dikwijls
dikwijls reeds
reeds werd
werd die
die
Beinaert de vos,
vos, 96
96 blz.
blz.
Reinsert
stille figuur
fi.guur door
door ,onbehendige
vooronbehendige of voor5. Drs.
Drs. K.
K. VERTOMMEN,
VERTOMMEN, Legenden
Legendp en
en
Ingenomen
geesten ontwijd.
ontwijd. En
En men
ingenomen geesten
men is
is
Exempelen,
Exempelen, 79
79 blz.
blz.
dezen schrijver
schrijver dankbaar
dankbaar om
om den
deneerbied
eerbied waarmede hij
6. Aloïs
hij zijn
zijn onderwerp
onderwerp aanvat.
aanvat.
Aloïs DE
DE MAEYEB,
!MAEYER, Middeleeuwsch
lIiddeleeuwleJt
-
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geestelijk en wereldlijk
geestelijk
wereldlijk tooneel,
tooneel, 128
128 biz.
biz.
9. Drs.
9.
Drs. J.
J.VAN
VAN TICHELEN,
TICHELEN, G.
G. A.
A. BreBredero, 79
dero,
79 blz.
blz.
11. R.
11.
R. VAN
VAN DE
DE MOORTEL,
MOOR'DEL, Heiman
Heiman DalDollaert, 68
laert,
68 blz.
blz.
P. M.
S. Cr.,
J. van
13. P.
13.
M. BROUNS,
BROUNS, O.O.S.
Cr., J.
van
Lennep en
en Bosboom-Toussaint,
Lennep
Bosboom-Toussaint, 79
79 blz
blz
14. Dr.
Dr. M.
H.
M. VAN
VAN CAN,
CAN, Alberdingk
Alberdingk Thijm,
Thijm,
71 blz.
71
blz.
18. Em.
Em. JANSSEN
18.
JANS:SEN S.S. J.,
J., Frederik
Frederik van
van
Eden, 94
Eden,
94 blz.
blz.
26. 'Ernest
26.
'Ernest VAN
VAN DER
DER HALLEN,
HALLEN, Arthur
Arthur
van Schendel,
van
Schendel, 93
93 blz.
blrz.
31. Paul
31.
Paul HARDY,
HARDY, Anton
Anton Van
Van de
de Velde
Velde
deel), 148
'((dubbel
dubbel deel),
148 blz.
blz.
Dr. Karel
33. Dr.
Karel ELEBAERS,
ELEBAERS, Antoon
Antoon Coolen,
Coolen,
109 blz.
109
Paul HARDY,
Anne de Vries,
34. Paul
HARDY, Anne
Vries, 87
87 blz.
blz.
Kunstuitgeverij «Pro
« Pro Arte
», Diest,
KunstuiiJgeverij
Arte »,
Di est, 1943.
1943.
Prijs
per
los
deel
:
Fr.
15,
dubbel
deel
:
Prijs per los deel: Fr. 15, dubbel deel:
Fr. 30
Fr.
30;; eerste
eerste of
of tweede
tweede reeks
reeks:: Fr.
Fr.
130;; de
de 24
130
24 verschenen
versohenen deelen
deelen:: Fr.
Fr. 240.
240.
Dit is de
Dit
de tweede
tweed'e reeks
reeks van
van 12
12deelen
deelen
uit
de
«36
bloemlezingen
met
inleidende
uit de «36 bloemlezingen met inleidende
studies uit
uit het besteonzer
studies'
,beste onzer literatuur
literatuur van
van
alle tijden,
alle
tijden, zoo
zoo van
van Noord
Noord als van
van Zuid,
Zuid,
onder leiding
onder
leiding van
van Drs.
Dr,s. Karel
Kar.el VertomVertommen».
In ons
In
ons Augustus-nummer
Augustus-nummer van
van 1942.
1942.
IX, 535-536)
verscheen de
de be(Streven IX,
(Streven
535-536) verscheen
b2spreking van
van de
spreking
de eerste
eers-te twaalf
twaalfnummers
num~ll'ers
der Keurbladzijden.
De aldaar
der
Keurbladzijden. De
aldaar geleverde
geleverd,e
kritiek is,
kriUek
'is, ofschoon
ofschoon niet
ni-et geheel,
geheel, ook
ook toepasselijk op deze
passelijk
deze tweede
tweede serie.
serie.
Met
Met alle respect
respect voor
voor A.
A. Coolen,
Coolen, A.
A. Van
Van
de Velde
en A.
de
Velde en
A. de
de Vries,
Vries, vinden
vinden wij
wij het
het
kiezen
van
deze
auteurs
nauwelijks
ki,ezen van deze auteur-g nauwelijks of
of
niet verantwoord;
verantwoord; vooral
vooral niet
niet het
hetdubbel
dubbsl
deel
aan A.
deel gewijd
gewijd aan
A. van
van de
de Velde
Velde (naast
(naast
het dubbel
.
dubbel deel over
over J.
J. van
vanden
denVondel
Vondel!)!).
Op
Op een
een paar
paar na,
na, werden
werden de
deinleidingen
inLeidingen
ditmaal beter
en treffen
ditmaal
beter verzorgd,
vel'Zorgd, en
treffen we
we gegelukkig
lukkig een
een kleine
ikleine bibliographie
'blbHographie aan.
aan. In
In
de meeste
de
meeste nummers
num'mers ontbreekt
ontbreekt echter
echter de
de
noodige
noodige commentaar.
oomment;.'tar.
Alles
Alles samen
samen genomen,
genomen, verdient
verdient het
het gegeheele
heele werk
werk toch
toch onze
onze aanbeveling.
aanbeveling. Het
Het
brengt
brengt sommige
sommige schrijvers,
sChrij,vers, die
die anders
anders
bijna
bijna totaal onbekend
onbekend bleven,
,blev,en, dichter
dichter bij
bij
het
lezend
publiek. J. Noë
het
lezend
publiek.
J. Noë
Hubert
De jeugd
Hubert LAMPO,
LAMPO, De
jeugd als
als insparatieinsparatiebron.
bron. De
De jeugd,
jeugd, haar
haar wezen
wezen en
en haar
haar
problemen
in de
problemen in
de jongste
jongsteVlaamsche
Vlaamsche
Letteren.
Letteren. —
- Basisreeks
BasIsreeks 18,
18,Manteau,
Manteau,
Brussel,
111 ,blz.,
blz., Fr.
Brussel, 1943,
1943, 11.1
Fr. 15.
15.
Onder
«de jeugd»
Onder «de
jeugd» verstaat
verstaat de
de auteur
auteur
dede.
. vlegeljaren,
niet de
de kinderkinder- en
enniet
niet
vlegeljaren,
niet
maar de
de daarop
daarop volgende
voLgende rijping
rijping en
enrijprijpheld.
heid. Dat
Dattijdperk,
tijdperk, de
depuberteit
puberteitnamelijk,
namelijk,
zou bij
• het
bij de
de hedendaagsche
hedendaagscheromanciers
romanciers'
het
voorwerp
an een
voorwerp zijn
zijn vvan
eenecoeer
~meer algemeene
al'gemeene
en meer
.gstelmeer systematisch
systematisohgerichte
gerichteibelà,n
,belàngstelling»
ling» (blz.
(.blz. 18)
18);; aan
aan zulke
zulke belangstelling,
-belangstelling,
bij
bij bepaalde
bepaalde auteurs
auteurs waargenomen,
waargenomen, wijdt
wijdt
H.
H. Lampe
Lampo Been
0een psychologisch
psychologisch-- litteraire
litteraire
studie»
(blz.
21)i
studie» (blz. 21) i
Die
Die auteurs
auteurs zijn
zijn:: Weyts, Roelants,
Roelants, DelDelbeke,
beke, Gilliams,
Gilliams, Rosseels,
Rosseels, Matthys,
Matthys, De
De
Vree,
Vree, Van
Van Hoogenbemt,
Hoogenbemt, Berghen,
Berghen,Brulez,
Brulez,
Daisne,
Daisne, Lebeau.
Lebeau. Waarom
Waarom heen
~een andere?
andere?
Omdat
Omdat Lampo
Lampo deze
deze toevallig
toevalhg kende;
kende; hij
hij
bedoelt
bedoelt alleen
alleen zijn
zijn Lezerservaring
~e'zerservaring ten
ten diendienste te
onderwerp
testellen
stellenvoor
'voorwien
wienhet
het
onderwerp
belang
.
belang inboezemt
inboezemt (cfr.
(cfr. blz.
blz.19)
19).
Maar
Maar dan
dan blijft
blijft zijn
zijn werkje
werkje ook
ook smal
smal
en
en betrekkelijk
betrekkelijk van
va.n waarde.
waaroe. Zooveel
Zooveel meer,
meer,

daar
het, zelfingenomen
-zelfingenomen en
beperkt tot
tot
daar het,
en beperkt
de
actueele en
envoorbijgaande
voorbij_gaande romanromande actueele
schrijverij,
eens
schrijverij,de
de diepere
diepere ,gronden
gronden niet
niet eens
aanraa;kt.
,godsgedachte en
de bijna
bijna.
aanraakt. De
De godsgedachte
en de
instinctieveverdedi,ging
leinstinctieve verdediging tegenover
tegenover het
het leven,
de negatieve
negatieve fatum-gedachte
fatum-gedachte en het
het
ven, de
'geloof:
deze begrippen
begrippen .logpen
loppen eenvoudig
eenvoudig
geloof : deze
dooreen
(cfr. vooral
vooraltblz.
,bloz. 25-26,
2.5-2tl, 9,6)
!J6);; theotheodooreen (cfr.
retisch
wordt een
een zedelijkheid
zedelijkheid gegeretisch althans wordt
huldi-gd
Vlermeylen; cfr.
cfr. blz.
blz.
huldigd (quia
(quia dix1t
dixit Vermeylen;
32),
anders gefundeerd
gefundeero dan
dan op
op
32) , op
op niets
niets anders
het
schoone en
l"ijke leven
('heeft de
de
het schoone
en rijke
leven zeIf
zelf (heeft
auteur
«petitio principii»,
principii», de tautologie
tautologie
auteur de «petitio
bijna,
opgemerkt?) ;;—
- de zoogenaamzoogenaambijna, wel opgemerkt?)
de
slotsom van
van Delbeke
Delbelte wordt
wordt beaamd
b-èawmd
de slotsom
«dat
in de
de geestelijke
geestelijke vrijvrij«dat het
het ware geluk in
making
het· dogmatische
de
making van
van hetdogmatischeen
en in
in de
aardsche
den mensch
m'ensch en
en
aardsche bestemming
bestemming van
van den
doe
liefde dient
dient gezocht
gezocht te
te worden»
worden» ((blz.
de liefde
biz.
39).
Zelfs
hinnenzijn
de
Zelfs binnen
zijn 'beperkt
beperkt bestek
bestek is
is de
auteur
heel kwetsbaar.
kwetsbaar. In
In de
de psychologie
psychologie
auteur heel
Hjkt
hij slechts even
even gegrasduind
gegrasdwind te
te hebheblijkt hij
ben
(blz. 11-17)
11-17) en
en over
overde
de,geslachtelijke
geslachtelij:kJe
ben (blz.
opvoeding
praat 'hij
'hij ionbevangen
onbevangen als
een
opvoeding praat
als een
onwetende
(blz. 12)
12);; —
- naargelang
naal1gelang hij
hij
onwetende (blz.
vordert
beheerscht hij
hij minder
min'd-er zijn
zijn onderondervordert beheerscht
werp,
en zijn
zijnafzonderlijke
ajjzonderliJke studiën
studiën over
over
warp, en
de
romans warden,
worden, tegen
tegen zijn
zijn bedoeling
bedoeling
de romans
in,
vooreerst m'itisch-literair
blz.
in, vooreerst
critisch - literair (cfr.
(cfr. blz.
21);
een klaar
klaar omschreven
omschreven besluit
besluit
21) ; -— tot
tot een
komt
hij niet,
niet, behalve
behalve dat
dat onze
onze letterletterkomt hij
kunde
niet op
op peil
peil zou
zou zijn
zijn (cfr.
(cfr. blz.
blz.
kunde nog
nog niet
105)
dat August
August Vermeylen,
Vermeylen, toen
toen hij
hij
105) en
en dat
in 1895
1896 Een
jeugd schreef,
schreef, de
de inwendige
inwendige
Een jeugd
,verscheul'dheid
zpu aangeaangeverscheurdheidreeds
reeds beter
beter zou
voeld
weer,gegeven hebben
hebben dan
dan de beste
beste
voeld en weergegeven
van onze
onze hedendaagsche
hedendaagsche romanciers
romanciers (cfr.
(cfr.
bLz.
110)..
!blz. 110)
Doch
feiten blijven
blijven:: de
de hedenhedenDoch volgende feiten
daagsche
psychologie (een
(een wetenschap
wetenscha;p in
in
daagsche psychologie
wording) en
en de
dehedendaagsche
hedendaa;gscheromanlite-_
l'omanlitewording)
rntuur werken
op elkander
elkander in, tot
tot
ratuur
werken intens
intens op
groot
nadeel·dikwijls
dikwijls van
van beide
beide;; —
- niet
niet
groot nadeel
«methodisch»,
hel'haaldelijk, bebe«methodisch», maar toch herhaaldelijk,
handelen onze
onze schrijvers
schrijvers d!e
di'!' puberteitspuberteitshandelen
daal'in bij
bij voorkeur
voorkeur de
doe plots ontontjaren, ,en daarin
wakende sexueele
sexueele driften,
driften, het
het bederf
bederf en
en
wakende
ontaarding. Zedelijkheid
Zedelijkheid en
en schoonheid,
s,choonheid,
de ontaarding.
zuivering en
en kunst
kunst gaan
gaan er
er eenvoudig
eenvoudig bij
bij
zuivering
onder.
ten onder.
hier voorgestelde
vooI'gesuelde onderwerp
onderwerp ververHet hier
dus een
een behandeling;
,behandeling; maar
maar dan
dan vvoldient dus
olledig, op
op grond
-grond van
van al
aldedebelangrijke
be'langrijke
ledig,
docurrrenten en
getuigenissen, met
met steek,steekdocumenten
en getuigenissen,
houdende normen
criteria. Dan
Dan zullen
zullen
houdende
normen en
en criteria.
ook besluiten
besluiten zijn:
!Zijn : heel
heel andere
andel1e dan
dan die
die
er ook
'van optimisme
opttimismeen
vooruitgang, welke
welke de
de
van
en vooruitgang,
jong-onbesuisde en
en verlicht-poseerende
verlicht-poseerende
jong-onbesuisde
Lampo lijkt
te suggeeeren.
suggeeaen.
Hubert ,Lampo
lijkt te
Em. Janssen
Janssen
Em.
Cyriel VERSCHAEVE,
V,ERSCHAEVE, De
gro&theid van
van
Cyriel
De grootheid
onze cultuur.
cultuur. Rede
Rede uitgesproken
uitgesproken op
op de
de
onze
eerste Nationale
Nationale Cultuurdagen
Cultuurdagen voor
voor
eerste
Vlaa.nderen te
te Mechelen,
Mechelen, 13-6-43.
13-6-43. —
Vlaanderen
Zee.n:ieeuw, Brugge, 1943,
1943, 30
30 blz., Fr.
Fr. 18.
18.
Zeemeeuw,
Verschaeveziet
onze cultuur
cultuur door
door het
het
Verschaeve
ziet onze
Russische geweld bedretgd, en de tijd isRusichegwldbr,ntijs
ge~omen om
om de
de doodsklok
doodsklok te
te luiden
luiden en
en
gekomen
de lijkrede
lij'kl1ede te houden,
houden, dit
dit wil
wH zeggen,
ze'ggen,
de
onze cultuur
cultuur te
tebesc-houwen
in het
het teeken
teeken
onze
beschouwen in
van 't't afgeloopene
afgeloopene en
en afgeslotene,
afgeslotene, dat
dat de
de
van
echte hoegrootheid
hoegrootheid vastlegt»
vastlegt» (blz.
(blz. 10).
10).
echte
Van het
het Vlaamsche
Vlaamsche «beroemd
«beroemd of
of bebeVan
rucht realisme»
realisme» (blz.
(blz. 12)
12) gaat
,~aat de
de redenaar
redenaar
rucht
uit, en
en zeven
zeven.groote
groote feiten
feIten zullen
zullen aanaanuit,
toonen hoe
hoe hoog
hoog en
en machtig
machUg het
hetten
tenhemel
hemel
toonen
reikt. Het
Het runenwerpen
runenwerpen bij
bij onze
onze voorvoorreikt.
ouders;; ide
de Vlaamsche
(Ser HaleHaleouders
Vlaamsche 'ballade
ballade (Ser
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wijn en
wijn
en Beatrijs
Beatrijs vooral)
vooral);; de
de Vlaamsche
Vlaamsche
mystiek («'t
mystiek
(<<'t realisme
rea~lsme van
van al
al't'tGoddelijke»,
Goddelijke»
blz. 16)
«'t scheppen van
van de
blz.
16); ; «'tscheppen
de polyphonie
polyphoniè
in de
en 't
van 't landlandin
de muziek
muziek en
't invoeren
invoeren van
schap in de schilderkunst»
schap
schilderkunst» (blz.
('blz. 18)
18) ;; RemRembrandt en
brandt
en Rubens;
Ruben,s; de
de ontembare
ontembare en
en
«hartstochtelijkVlaamsche
Vlaamsche «Wille
«Wille zur
«hartstochtelijk
zur
Wirklichkeit»(blz.
(blz. 23),
23) , alle
alle eeuwen
WirkJ.ichkeit»
eeuwen van
van
onze geschiedenis
door: bij
onze
gesohiedenls door:
bij elk van
van deze
deze
feiten richt
onzen blik
fielten
richt Versohaeve
Versohaeve onzen
bUk naar
naa.r
de eigen
de
eigen grootschheid
,grootschheid en
en grootheid,
grootheid, en,
en,
hoe de
de toekomst
hoe
toekomst ook
ook moge
moge dreigen,
dreigen, de
de
hoop ziet
ziet de
hoop
de verrijzenis
verrijzenis achter
achter den
den dood.
dood.
Wij kenden
reeds de
de meeste
Wij
kenden reeds
mees'te van
van deze
deze
Verschaeviaansche thema's;
thema's; niet
Verschaevi'aansche
.nIet zonder
zonder
nut woI'den
worden ze
ze eens
eens te
nut
te meer
meer overwogen.
overwogen.
Em. Janssen
Em.
Janssen
Johan VERCAMMEN,
Verkenningen en
Johan
VERJOAMlII['EN, Verkenningen
kleine normen.
normen. -— Ignis,
Ignis, Brussel,
Brussel, z.
z. j.,
kleine
j.,
70 blz.,
70
blz., Fr.
Fr. 15.
15.
Johan Vercammen
bundelt 29
Johan
Vercammen ,bundelt
29 korte op0Ilstellen, waarin,
stellen,
waarin, min
min of
of meer
meergeleidelijk
geleidelijk
maar zonder
een vaste
maar
zonder een
vaste volgorde,
volgoroe, allerlei
allerlei
onderwerpen worden
worden behandeld
onderwerpen
behandeld: : vanaf
vanaf
het
leven
en
zijn
voornaamste
thema's,
het leven en zijn v'oor.naamste thema's,
doorheen de
de tijdperken
dooI'lheen
tijdperken der
der geschiedenis
geschiedenis
en de
de nieuwe
nieuwe orde,
orde, tot
tot aan
aan het
het vitale
vitale
belang van
van den
belang
den geest,
geest, de
de gewoonte,
gewoonte de
de
kunst, de
kunst,
de liefde.
liefde.
'
Vercammen, die
die onlangs
Vercammen,
onlangs fragmenten
fragmenten
van Montaigne
vertaalde, durft,
durft, op
op het
van
Montalgne vertaaJ.de,
het
spoor van
van den
spoor
den meester,
meester, een
elm heel
heel klein
klein
bundeltje
Essays
aan
;
zelfs
diens
koele,
b1lllldeltje
aan; zelfs diens koele,
af en
en toe
toe niets
,nietsontziende,
ontziende, tenslotte
tenslotte milde
milde
en aanvaardende
en
aanvaaI'dende geest en
en houding
houding neemt
neemt
hij eenigszins
hj.j
e,~nigszins over.
over. «Verkenningen»
«Verkenningen» mag
mag
hij !ZIJn
zijn 'opstelletjes
hIJ
opsteJ.letjes noemen
noemen;; ontdekkingen
ontdekkingen
worden ze
ze nergens,
en als
worden
neI'lgens, en
als ze
zenormen
normen
aangeven, dan
aangeven,
dan toch
tochmaar
maar«kleine
«kleinenormen».
nOI'IMen».
Voor dit genre
Voor
genre —
- dat
dat van
van Pascal
Pascal en
en van
van
Nietzsche —
- mist
mist hij
hU formaat
formaat:: den
den scherscherpen geest
geest namelijk;
nameliJ'k; het
hetonafhankelijk
onafhankelijkooroordeel ; de eigen-gecreëerde,
deel;
eigen-gecreëeroe, als
als openbaring
openbaring
aangrijpende levensbeschouwin'g
levensbeschouwing en -houaangrijpende
-houding; den
ding;
den profetisohen
proiletischen toon;
toon; het
het machtig
maohtig
overtuigende
zelfvertrouwen.
Hij
levert
overtuigende zelfvertrouwen. Hij levert
ons
ons nukkige
nukkige cultuurproductjes,
cultuurproductjes, bleek
,bl'llek en
en
correct,
soms meer
correct, soms
meer en soms
soms minder
minder aanaannemelijk
met af
af en toe
nemelijk; ;met
toe een
eenparadoxale
paradoxa1e
wijsneuzigheid
(over Aristoteles
wijsneuzigheid (over
Aristoteles b.v.,
b.v., op
op
blz. 43),
43), —
- een
een onverantwoorde
onverantwoorde bewering
bewering
waarbij
waarbij heelemaal
heelemaal niet
niet nagedacht
nagedacht werd
wem
(«De
van Bach
(<<De muziek
muziek V8JI1
Baoh is
is misschien
misschien nog
nog
de
de eenige
eenige vorm
VOI'IM van
van moreel
moreel en
enreligieus
religieus
gevoel»,
glevoel», 'blz.
,blz. 45),
45), —
- het
,het boerenbedrog
boeren'bedrog van
van
duistere
duistere bewoordingen
bewoordJingen voor
voor een
een doodgedoodgewoon cliché.
cliché. («Wacht
(<<Wacht tot de
de duisternis
duisternds is
is
ingetreden
en, van
ingetreden en,
'Van zoodra
zoodra de
de klank
klank der
der
woorden
is
verzwonden,
laat
ons
samen
woorden is vemwonden, laat ons samen
luisteren
luisteren naar
naar de diepe,
diepe, koele
koele stilte,
stiLte, naar
naar
de stilte
stilte van
van onze
onze ziel,
ziel, naar
naarhet
hetgroeien
groeien
van
'V8JI1 ons
ons geslacht,
geslacht, naar
naar het
hetwrochten
wrochten van
van
ons
ons volk,
volk, naar
naar het
hetbloed
bloed van
vanGods
Gods eeuwig
eeuwig
stroomende
muziek
.
.
»,
blz.
70)
.
stroomende muziek ... », blz. 70).
Vercammen
Vercammen neme
neme ons
ons deze
dezeafwijzende
afwijzende
critiek
critiek niet
niet kwalijk
kwalijk:: zijn
zijn voorname
voorname en
en
bezonnen
bezonnen persoonlijkheid
persoonlijkheid vermag
vermag veel
veel
meer
meer!! Doch
Doch als
als hij
hij ons
ons volk
v'olkwijsheid
wijsheid wil
wil
leeren (het
!) , laat
(het heeft
heeft ze
'ze zoo
zoo noodig
noodig!)
laat het
het
dan
dan heldere,
heldere, bezonken,
,beiZonken, doorproefde
doorproe'fde wijswijsheld
Em.
'beid zijn.
zijn.
Em. Janssen
Janssen
Rfldiger
Peter Anemont.
RÜ'dlger SY'tBERBERG,
SYlBERBERG, Peter
Anemont. Uit
Uit
het
het Duitsch
DuItseh vertaald
vertaald door
door Anton
Anton Van
Van
de
de Velde.
Velde . -=....;. Pro
Pro Arte,
Arte, Diest,
Dlest,1943,
1948,434
434
blz.,
blz., Fr.
Fr. 80.
80.
Verdient
Verdient dit
dit lijvige
ltfvtge werk
werk den
den naam
naam
roman
roman of
of een
een andere
andere benaming?
benaming? Het
Het bebevat
vat de
deveelvuldige,
veelvuld~, heel
heelverscheiden,
verscheiden, tratra-
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gische
doch allesbehalve
allesbehalve wanhopig
wa;ooopiog mamagische doch
kende
lotgevallen 'Van
Peter Anemont,
Anemont,
kende lotgevallen
van Peter
een
vaderloozen jongen
jongen uit
uit Westfalen.
Westfalen.
een vaderloozen
Een
zagerij en
en een
eenRijnaak
Rijnaak vooreerst
vooreerst
Een zagerij
(eerste
boek),, da.a.rn.a
(eerste boek)
daarna ,het
,het gezelschap
gezelschap van
van
een
schoonpratenden
aftroggelaar
(tweeeen schoonpratenden aftroggelaar (tweede
vormen voor
voor hem
'hem den
den aanloop
aanloop
de boek)
boek) vormen
tot
den eersten
eersten wereldoorlog.
were1doorlog. Als
soldaat
tot den
Als soldaat
gekwetsten
ingevangensooap
naar Sigekwetst en in
gevangenschap naar
birië
biriëgevoem,
gevoerd,heeft
heefthij
hijdaarna
daarnajaren
jarennoonodig
-in Rostov
Rostov te
te belanden
belanden (derde
(derde en
en
dig om
om in
vierde
door het
het
vierde boek);
boek) ; d(I.8Xkruipt
daar kruipt hij
hij door
oog
naald; hij
hij vaart
vaart af naar
naar
oog van
van een
een naald;
RotteI'dam
zijn geboorte~eboorte
Rotterdam om
om eindelijk,
eindelijk, in zijn
dorp,
komen bij
bÏJ de redreddorp, onbekend om'
om' te
te komen
ding
een kind
kind (vijfde
(vijfdeboek)
boek)..
ding van een
Peter
Anemont is
een verhaal
verhaal vol ververPeter Anemont
is een
rassingen.
de eerste
eerste twee
twee boeken
boeken lijkt
lijkt
rassingen. In
In de
een
traditioneel Duitsch
:heimat-verteller
een traditioneel
Duitsch heimat-verteller
aan
he~ woord
wooI'ld:: geestig,
geestig, fantastisch,
fantastisch, gegeaan het
moedelijk;
opvolger van
'Van
moedelijk ;een
een waardig
waardig opvolger
Reuter,
Gotthelf, Brinkman,
Brinkman, —
- en
en reeds
reed's
Reuter, Gotthelf,
wordt
de zwaardere
zwaardere toon
toon gehoord,
gehoord, de
de
wordt de
godsdienstige
verhaal
godsdienstige overtuiging,
overtuiging, die
die het verhaal
schraagt
een soms
somsluid
1uidopklinkend,
,opklinkend
schraagt als
als een
nooit
Maar
nooit geheel verstorven bas-akkoord,
bas-akkoord. Maar
met
derde boek
,boek verandert
verandert alles
alles:: al de
de
met het derde
avonturen
Duitschland zijn
zijn kinderspel
kinderspel
avonturen in Duitschland
,tegenover
Rusland, —
- en de meeste
meeste
tegenover die
die in Rusland,
@estaIten
leven daar
daar zoo
zoo intens,
intens, zoo
zoo diep,
diep,
gestalten leven
zoo
ontroerend dat
lezers dit
dolt werk
werk
zoo ontroerend
dat vele
vele lezers
herhaaJ.delijk
ter
hand
zullen
nemen
om
herhaaldelijk ter hand zullen nemen om
hun
god.flld~enstige overtuiging
overtuigiug te
te voeden.
voeden.
hun godsdienstige
Tot het
het einde
emde toe
toe blijft
blijft de
de toon
toon vol
vol en
en
b'reed
den'ken soms aan
aan de
de dagboeken
da;gboeken
breed (~e
(we denken
van
AIJa Rachmanowa)
Rachmanowa); ; tot
we ineens
ineens
van Alja
tot we
weer
Rotterdam en
en Westfalen
Westfalen bereiken,
bereiken
weer Rotterdam
en
auteur, licht
licht onhandig,
onhandig, het
'het scherm
scherm
en de auteur,
iets
te vlug vallen
laat.
iets te
vallen laat.
Bij
den aanvang
aanvang doet
doet Peter Anemont
Anemont
Bij den
aan
Pietje de
deBooy
Booy ,denken,
Herman
aan Pietje
denken, van Herman
de
Man; ; maar
maar spoedig
spoedig wordt
worot de sfeer
sfeer
de Man
geheel anders.
,anders. Deze
Deze indruk
indruk blijft
blijft echter:
echter:
de auteur ,heeft den allereen·voudigsten,deautrhfnlevoudigst,
alleropreohtsten,
allergodsdienstigsten
alleroprechtsten, allergodsdienstigsten
Westfaalschen jongen
Jongen en man willen
willen teeteeWestfaalschen
k,enen:: ee~
die alleen
alleen getrouw
getrouw kon
kon
kenen
een mensch die
zijn en
en zich
ZIch wegschenken,
wegschenken, die
veel mee
mee
zijn
die veel
om overal
overal doorheen
doorheen te gaan
gaan
moest maken om
als drager
drager van
van het
hetvolkomenste
volkomenste godsgodsals
vertrouwen, ,brenger
laatste bebevertrouwen,
brenger van
van die
de laatste
rusting. Meer
Meer dan
dan een
een eeuw
eeuw na.
na. Peter
Peter
rusting.
SchZemihZ (van
(van Chamisso)
Chamisso) gecreëerd,
gecreëerd
Schlemihl
Peter Anemont,
Anemont, hopen
hopen we.
eenbe~
wordt Peter
we, een
beroemde literaire
IiterllJire gestalte
gestalte:: een
een'
symbool
roemde
symbool
'Van trouwe
trouwe offervaardigheid,
offervaardigheid, van
van nooit
nooit
van
begevend geloof
en moed.
moed. Een
Een stakker
staldrer
begevend
geloof en
onder de stakkers
stakkers;; maar
maar zelden
zeIden is
ds iemand
iemand
zoo gelukkig
gelukkig geweest.
geweest.
zoo
zwver meesterstuk
meesterstuk is
i,s het
het boek
boek niet
niet
Een zuiver
gew<?rden. Het
Het bevat,
,bevat, breedvoerig
br~voeri~ en
en ververgeworden.
scheIden, «des
«des Guten
Guten zu
zuviel»
viel»;; zijn
!ZÏJn inhoud
inhoud
scheiden,
valt wat
watbreed
breeduiteen
wt~n;
eentikje
tikjeoverdrijovemrijvalt
; een
maakt ons,
ons, hier
hier en
en ddaar,
even wanwanving maakt
aar, even
tr;ouwig; het
het einde
einde isisgewrongen.
gewrongen. AnderAndertrouwig;
,:ijds
vinden
we,
in
de.
laatste
jaren,
moeizijds
in de laatste jaren, moeilijk een
een roman
roman zoo
zoo rijk,
rijk, zoo
zooverscheiden
verscheiden
lijk
van toon
toon en
en inhoud,
inhoud, zoo
zoo verrassend
verrassend en
en
van
toch consequent,
consequent, zoo
zoo .grondig
grondig ernstig
ernstig en
en
toch
toc!h vermakelijk
verm8.kelljk boeiend,
boeiend, als deze
deze momotoch
derne Odussea.
Odus8ea. Tolle,
Tolle, lege.
lege. Geef
Geef het
het
derne
werk. niet
,niet aan
aan kinderen,
kinderen, want
want het
!het vergt
vergt
werk
zedelijke voorlichting;
voorlichting; maar
al de
de andeandezedelijke
maar al
ren zullen
zullen er
er evenveel
evenveel plezier
plezier aan
aan be,beren
leven als
als nut,
nut,stichting,
stichting,verdieping.
veI'ldieping.
leven
De uitgave
udtgave is,
is, met
met het
het oog
oog op
op den
den
De
oorlog, heel verzovgd. De vertaldng konorlg,hevzd.Drtalingko
beter zijn
zijn;; maar graag vergeleken
vergeleken we
we ze,
ze,
beter
om daarover
daarover precies
pnecles te
teoordeelen,
oordeelen, met
met
om
den Duitschen
Duitschen tekst.
tekst. Anton
Anton Van
Va.nde
deVelde
Velde
den
arbeidde met
met de
de hem
hem eigen
eigen vaardige
vaardigezwiezowiearbeidde
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righeid; te
te dikwijls
righeid;
dikwijls echter
echter booren
hooren we,
we,
door zij,n
zijn taal,
taal, ,het
het Duitsch
door
Duitsch nog
nog (veelvul(v.eelvuldig gebruik van
van «Ach,
di~gebruik
«.Ach danke,
danke, immer,
Immer,
priegel, genoob),
genoot»), en
prIegel,
en bepaalde
hepaalde slordig&lordigheden had
had hij
hij moeten vermijden
heden
vermij,den (waarom
(waarom
«Tartaren»en
en niet
niet «Tataren»?).
«Tartaren»
«Tataren»?). Zulk
Zulk uituitzonderlijkwerk
werk verdiende,
verdiende, vanwege
vanwege den
zonderlijk
vertaler, een meer
vertaler,
meer uitzonderlijke
uitzDnderlljke verzorverzori
ging.
zulke
g Lees
Lees het
het boek
boek en
en verspreid
verspreid het;
het; zulke
verspreiding kunnen
kunnen wij
wij alleen
alleen een goede
verspreiding
goede
Em.
Janssen
daad
noemen.
daad noemen.
Em. Jans&en
Francesco CHIESA,
CHIESA,Amaryllis.
Amaryllis.Ui,t
Uit het
het ItaFrancesco
laansch vertaald
li:aansch
vertaald door
door Dr
Dr Cam.
Cam. Van
V~n
Deyck. -- Pro
DeyCik.
ProArte,
Arte,Diest,
Diest,1943,
1943, 250
250
blz., Fr. 45.
blz.,
45.
het verhaal
verhaal van
Amaryllis, het
Amaryllis,
van een
een meisje
meisje
dat zich
zich DpDffert
opoffert VDor
voor haar
d'at
haar familie
familie aan
aan
lager wal,
wal, moet,
lager
moe~, in het
het Italiaansch,
ll:a:~iaansch, een
een
heel fraai, geestig,
,heel
geestig, gemoedelijk
gemoedelIJk en
en behoorbehO?rlijk roman
lijk
roman zijn,
zijn, met
met meer
meerstijlhoedanigstijlhoedarugheden dan
dan imponeerende
imponeerende macht .of
of diepte,
heden
diepte,
en gebaad
gebaad in een sfeer
en
sfeer van
vanheldere
heldere poezie.
poëzie.
ernstig, z'elfs
zelfs tragisch
Een heel
heel ,ernstig,
tl'agisch boek,
boek, in
in
leuken, onderhoudenden
leuken,
onderhoudenden en dichterlijk
dichterlijk ininnemenden
toon.
Maar
artistiek
vertaald
nemenden toon. Maar artistie'k vertaald
werd dit
w,erd
dit idealiseerende,
idealiseerende, artistiek
artistiek hooghoogstaande werk
werk toch
&taande
tDch niet.
met. Doorheen
Doorheen de
de niet
niet
heel zuivere,
heel
zuiv'ere, nogal
nogal houterige
houterige taal
taal («haar
(<<haar
gelaat», blz.
opgef likt gelaat»,
kunstig opgeflikt
blz. 16;
16; «met
«met
te breken»,
hen af
hen
af te
breken», blz.
blz. 133)
133) en den
den stroestroeven dialoog
vermoedenwe
we nog
nog even
ven
dialoog vermDeden
even de
de
charme van het
oharme
het oorspronkelijke
Dors'pronkelljke proza.
proza.
Em. Janssen
Em.
Janssen

zeer
vrile Drigineele
zeer vrome,
vrome, als
als type vrije
origineele en als
Amerikaan
getinte JeJeAmerikaannog
nog zeer
zeer fersch
Iersch getinte
zuietenfiguur,
uit zijn
zijn
zuietenfiguur, de
de jongens'gestalten
jongensgestalten uit
boeken
de wording
WDrding dier
dier boeken
boeken zelf
zelf
boeken en
en de
ziet
g,eprojecteerd. Daarvoor
dan
ziet geprojecteerd.
Daarvoor heb
heb je dan
tDch
in je
je middelbare
middelbare studiejaren
studiejaren te
te
toch zelf
zelf in
zeer
Playfwir, Percy
Percy
zeer gedweept
gedweept met
met Tom
Tom Playfair,
Wynn
j.onge weweWynn, Barry
Harry Dee
Dee en
en heel
heel de
de jonge
reld
in dit
dit
reld daarrDnd,
daarrond,dan
dandat
dathet
het je
je nu
nu in
'boek
onver>hoopt genoegen
om
boek geen
geen onverhoopt
genoegen wordt om
met
dIe knapen
knapen in
in aanraking
aanraking te
te komen
komen
met die
tot
een bijna
bijna natuurlijke
natuurlij'ke «shake
4Cshake hands»
hands»
tot een
van
eohte, historische
,histori&che kennismaking.
kennismaking.
van echte,
Veel
meer .genoegen
zal de
de
Veel meer
genoegen echter
echter nDg
nog zal
kenndimlaking
Pater Finn
Finn zelf
llJelf bebekennismaking met
met Pater
zorgen.
dien naam
naam vroeger
vroeger alalzorgen. Waar
Waar in
in dien
leen
sympathie om
,Dm zijn gelezen boeboeleen maar sympathie
ken
gesyntheti&eero. zat
een aureool
aureool
ken gesynthetiseerd
zat tot een
rond
onbekende, daar
hier
rond een
een onbekende,
daar staat
staat men hier
zoo
direct voor
den glimlach
glimlach en
de houhouzoo direct
voor den
en de
ding
en het
het gebaar
gebaar van
van den
den levenden
levenden
ding en
mensoh
dat elke
,elke bladzijde
,bladzijde je
'je blijft
blijft
mensch zelf,
zelf, dat
verrassen.
Daar bovendien
bovendien die
die mensch
mensch
verrassen. Daar
,een
edele ,blllkt
te zijn,
zijn, wat
wat wil
wil men
men
een zeer edele
blijkt te
dan
boek nog
nog meer
meer zeggen
zeggen dan
dan
dan over
over dit boek
een
simpel: «neem
«Deem en
en lees
lees!»
een eerlijk en simpel:
!»
J.
Van
Laer
J.
Laer

KOEN
dappere kerel
kerEJ
KOEN LffilARDE.
LrSARDE.Ik
Ik wil
wil een dappere
Kinkhozijn. - Stroomlijnen
StroomlijnenlIl,
III, De Kinkhoren,
Brugge, 254
254 blz."
Fr. 35.
35.
ren, Brugge,
blz., Fr.
Een goeddoend
goeddDend jongensverhaal
jongensverhaal met veel
sympathieke
'vlot en
en
sympathieke gezichten!
gezichten !Het
Hetisis vlot
.onderhDudend
van
onderhoudendgeschreven.
geschreven. Jongens
Jongens van
veertien
'zestien jaar
jaar zullen
zullen er
er het
het
veertien tot
tot zestien
meeste
deugd aan
aan beleven.
'beleven.
meeste deugd
De
handig verwerkte
vel"'W1e,rkte thesis
thesis:: hoe
hoe een
een
L. STEØNS
Pater
De handig
L.
STERiRENSS.S.J.,J.,
PaterFrancis
Francil!Finn.
Finn.
vertroetelde
jongen,
een
eemg kind,
kJind, fiks
fiks
vertroetelde
jongen,
een Benig
Een
spel
van
leven
en
verbeelding.
•-Een spel van leV'en en verbeelding. ,op
om een
een dandy
dandy en
en een
eenvaandelvaandelop weg om
StroomlijnenI,I, De Kinkhoren,
Stroomlijnen
Kinkhoren, Brugge,
Brugge,
vluchtige
leven te
te worden,
worden, toch
toch
vluchtige voor
voor 'het
het leven
1943, 296
296 blz.,
blz., Fr. 45.
1943,
45.
uitgroeit
een held,
he.Jd, dank
dank zij
zij een
een frisf,risuitgroeit tot
tot een
Er zijn
Er
zijn van
van die
die verrassingen,
verrassingen, die
die je
je sohe
'sche en
en flinke,
flin.k.e, katholieke
katholieke opvoeding;
.opvoeding;.zal
zal
komen aanwaalen
aanwaaien als een
komen
een vleug
vleugkruidige
kruidige
inderdaad veel
zelf
inderdaad
veel jongens aanlokken om zelf
geur
geur op
op een
een Lentemorgen.
Lentemor,gen. Zoo
Zoo moet
~oet het
het
dappere
te
worden.
dappere
kerels
te
worden.
Pater
Pater Sterkens
Sterkens wel vergaan
vergaan zijn,
zIJn, toen
toen
Jammer qat
zooveel ,storendte taalfou,taalfouJammer
dat zooveelstorende
hem
hem op
op een
een goeien
goeien dag
dag de
de gedachte
gedachte aanaanten het
het boekje
boekje ontsieren.
onts.l.eren. Wij
Wij geven
geven er
er
ten
vloog
«dat zou
zou wel
wel wat
VIDOg: : «dàt
wat wezen,
wezen, 't'tleven
leven
enkele
aan:
bilZ.
30,
pregel (bestaat
n1et);;
aan
:
blz.
30,
pregel
(bestaat
niet)
van
van Pater
Pater Finn
Finn te
teschrijven!»
.scl!rijven!» Hij
Hij bebe42,
bijdehandte (bestaat
(bestaat
niet)
;
blz.
72,
blz.
42,
bijdehandte
niet) ; blz. 72,
doelde
oen, of
doelde ttoen,
of liever
li6'Vler de
de aangewaaide
aangewaaide gege- " .op
de toppen
toppen van zijn
zijn schoenen
schoenen (Z.
(Z. N.)
N.);
op de
;
dachte bedoelde
~oelde in
in hem:
hem: het
het leven
leven van
van
'blz.
57,
voorvoelen (Fransch)
(Fransch);
blz. 121,
121, hij
hij
blz.
57,
voorvoelen
; blz.
dien
Pater
volgens
de
gegevens
v
an diens
dien
de gegevens van
diens
zou
pogen
Pietje
met een neus
neus te
te zetzetzou
pogen
Pietje
met
Engelsche
even frisch,
Engelsche autobdographie
aulobiographie even
frisch,
ten(?) . ....
. •• Konden
Konden, deze
deze weggenomen
weggen.omen
ten(?)
even
even waar
waar en
en even
even begeesterend
begeesterend in
in het
het
w.orden dan verovert
verovert het
met boek
boek zeker
zeker zijn
zijn
worden,
Vlaamsch
Vlaamsch te
te vertalen.
vertalen.
,plaats
bij
de
degelijke
jong-studenten-liteplaats
bij
de
degelijke
jong-studenten-liteDaar zijn
zijn echter ook
DDk van
van die
die gedachten,
gedachten,
ratuur.
L. Sterkens
ratuur.
L. Sterkens
die eens als
als ze
ze je
jevast
vasthebben,
hebben,niet
nietmeer
meer
los
lDS laten
laten voor
voor ze
ze werkelijkheid
werkelijkheid werden.
werden. Ze
Ze
B.
H.
ERlMES,
Henk.
Zonnewende,
KortH. ERMES, Henk.
Kortkunnen je
je dan
dan wel
wel 'ns
'ns veel
veellast
la&tbezorgen.
bezorgen.
rijk, 169
169 blz.,
blz., Fr.
Fr. 35.
85.
rijk,
Zoo
Zoo was het
het ook
ook met
met zijn
zijn gedachte.
gedachte. Alleen
Alleen
het
het laatste
laatste blijkt
blijkt niet
niet waar
waar tetewezen.
wezen.
'De schrijver
schrij-ver heeft
heeft heel
hee'! zeker
zeker een
een vvan
De
an
Last?
... Nee,
de brandendste jongensprDbloemen wetendebranstjogpblemnwt
Last? ...
Nee,daar
daarmerk
merk je
;\'e niets van
van in
in
dit boek:
boek: zoo
ZDO los
los en
enmakkelijk,
makkelijk, zoo
zoo huisehui&euit
te
kiezen
en
uit
te
werken,
waar
hij
uit te kiezen en uit te werken, waar hij
lijk vertelt
vertelt het
het zich
,zich van
vanzijn
zijneerste
eerstewoord
woord ons
ons op
.op aangrijpende
aangrijpende wijze
wijze de
dezwijgzaamIZwij'gzaamtot
zijn
laatste
uit.
Des
te
duidelijker
tDt lZijn laatste uit. Des te duidelijker held
'heid en
en geslotenheid
,gesl.otenheid van
van Henk
Henkverhaalt.
verhaalt.
integendeel
wordt het
het je
integendeel wDrdt
je dat
dat de
devreugde
vreugde Duidelijk
Duidelijk zien
hoe dat jonge
)onge hart
hart het
bet
zien wij,
wij, hoe
van
van de
de oorsprongsgedachte
oorsprongsged'achte tot
tDt een
een vreugvreug- zich
zich hierdoor
hierdoor tragisch
tragisch lastig
lasbg maakt.
maakt. Het
Het
de
de om
om elke
.elkenieuw
nieuwteteschrijven
sohrijvenbladzijde
bladzijde boek
boek is
is zeer
zeeronderhoudend
onderhoudend geschreven
geschreven en
en
uitgroeide,
uitgroeide, een
een ongedwongen,
ongedwongen, luimige,
luizmge, gege- de
de schrijver
schrijver laat
laat de
de spanning
spanning rond
rond de
de
zellige
zeili.ge vreugde,
vreugde, die
die nergens
ner,gensachterwege
achterwege hoofdfiguur
boofdfiguur niet
nietverflauwien.
verflauWien.
blijft
blijft en
en zichzelf
zichzelf nooit
nODit moe
moewordt.
wordt. Zoo
Zoo zit
zit
Ik ondervind
ondervind echter
echter een
een ware
waremoeilijkmoeilijkIk
er
er in
in dit
ditboek
boekniets
niets.opgezweepts,
'opgezweepts, echter
echter heid,
heid, om
om uit
uit te
temaken
makenvoor
VDorwelke
welkejongens
jDngens
ook
Dok niets
niets banaals.
banaals. Menschen
Menschen en
en dingen
dingen en
en dit
dit verhaal
verhaal het
het best
best geschikt
geschikt is.
is. Naar
Naarde
de
gebeurtenissen
worden met
met het
gebeurtenissen worden
het juiste,
juiste, helden
helden zelf
zelftete.00rdeelen,
.oordeelen, lijkt
lijkt het
hetbedoeld
bedDeld
vinnige
wnruge woord
woord geschetst,
geschet&t, alles
alles zoo
zoo vaarvaar- voor
voor jongens
jongens van
van twaalf
twaalf tot
totvijftien
vijftienjaar.
jaar.
dig,
zoo
Maar is het
het dan
danniet
nioetmisplaatst
misplaatst den
den
dlig, zoo
zoo vanzelfsprekend,
vaIllZelfs~rekend
zoo «op
«op den
den Maar
kop
dat je
kDp getikt»,
getikt», dat
e jezelf
jezel~ vergeet
vergeet af
af tete vader
vaqer en
en de
de moeder
mDeder van
van Henk
Henk voor
voor te
·te
vragen
bij
lezing
hoe
het
komt
dat
alles
vragen bij lezing, oe het komt dat alles stellen
stellenininhun°
hun·buitenechtelijke
buitenechtelijke verhouding
verhouding
zoo
tot een
eenvreemde
vreemde vrouw
vrouwen
eenvreemden
vreemden
zoo spannend
spannend is.
18.
tot
en een
Hoe
man? Er
Er wordt
wordt ook
ook een al
al tetevrije
vrijeomomHoe kan
kan het
het echter
echooranders?
anders?! ... Als
Als je
~e
man?
op
op het
het levensverhaal
levensverhaal van
van Pater
PaterFinn,
Finn,die
dIe gang
gang geinsinueerd
geinsinueerd tusschen
tusschen een
een vriend
vriend
als
als mensch
mensch zeer
zeer begaafde,
begaafde, als
alspriester
priester van
van Henk,
Benk, een
een,jongen
dongen van
van veertien
veertienjaar,
jaar.
-
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en het
het dienstmeisje.
Het blijft
en
dienstmeisje. Het
blijft alles
alles zeker
zeker
(netjes» vool1gesteld
voorgestelden
en voor
voor een
4!netjes»
een meer
meEr
gemengd publiek
publiek ook
ook aan
aan te
te bevelen.
gemengd
bevelen. Voor
Voor
onze jongens
jongensdoet
doetde
de taal
taal een
een tikje
onze
tikje te
te
(Hollandsch» aan.
aan.
cHollandseh»
Het boek
Het
boek is keurig
keuI1lg uitgegeven,
uitgegeven, zooals
rlooals
steeds bij
steeds
bij Zonnewende.
Zonnewende.
L. Sterkens
L.
Sterkens
Jos. VAN
De profeet
Joo.
VAN ROOY,
ROOY, De
profeet der
der verdwaverdwazing. -- Pro
zing.
ProArte,
Arte,Diest,
Diest,1943,
1943, 289
289 blz.
blz.
Weinigeninin ons
ons land
land zijn
zijn in
in staa.t
staat tot
Weinigen
tot
een monumentaal
monumentaal werk
werk als
als De
De profeet
een
profeet der
der
verdwazing; de
de geschiedenis
geschiedenis namelijk
van
't)erdwazing;
nameUjk van
den ketter
ketter Tanchelm
Tancheimen
en van
van den
den H.
den
H. NorNorbertus, beiden
beiden van
van Xanten
Xanten aan
bertus,
aan den
den Rijn,
Rijn,
beiden wedij'verend
wedijverend om
om een
een vrouw,
beiden
vrouw, beiden
beiden
profeet :der
der verdwazing
verdwazing of
of der
profeet:
der goddegoddelijke liefde.
noemen we
we dit
lijke
lliefde. Monumentaal
Monumentaal 'llJoemen
dit
gewrocht :niet
niet alLeen
alleen om
gewrocht:
om zijn
zijn omvang,
omvang,
ook om
ook
om zijn
zijn eenheid
eenheid van
van conceptie
conceptie en
en
structuur (den
structuur
(den gelijkloopenden
gelijkloopenden levensgang
namelijk van
van beide
namelijk
belide helden)
helden),, ook
ook eenigereenigermate om
de zware
mate
om de
\Zware vastheid
vastheid van
van zijn
zijn stijl.
stijl.
Vluchtig beschouwd,
De profeet
Vluohtig
beschouwd, kon De
profeet der
der
verdwazing met
met een Gothische
verdwazing
Gothische kerk
kerk ververgeleken
worden,
imponeerend
als
geheel;
geleken worden, imponeerend
geheel;
met daarbij, aan elk portaal, pilaar ofmetdarbij,nlkpo arf
hoek, een verscheidenheid
hoek,
verscheidenheid van beelden
beelden en
tafereelen. Om
Om zijn
zijn kleurigen
kleuri'gen rijkdom,
rijkdom, zijn
zijn
grootsche proportie,
zijn massale kracht,
grootsche
proportie, zijn
kracht,
zal
de
keurraad
voor
den
Jos.
Philippenzal de keurraad voor den Jos. Philippenprijs, aan
aan dit
prijs,
dit werk
werk boven
boven andere
andere waardewaardevolle, de
volle,
de voorkeur
voorkeur hebben
he'bben geschonken.
'geschonken.
Zooveel grondiger
dient het
Zooveel
grondigerd'ient
het gecritiseerd
gecriUseerd::
Jos Van
is tot
J'os
Van Rooy
Rooy is
tot té
té veel
veel in
in staat
staatdan
dan
dat men
dat
men hem,
hem, met
met één
één forsigen
forsigen zwaai
zwaai
van het
van
het wierookvat,
wierookvat, voorbij
voorbij mag
mag gaan.
gaan.
Wij beschouwen
zijn praestatie
praestatie als
als een
Wij
beSCIhouwen zijn
een
groote belofte;
groote
belofte; nog
nog niet
niet als
als een
I€en kunstkunstwerk,
werk, omdat
omdat te
te duidelijke
duidelijke gebreken
gebreken het
het
ontsieren.
Vooreerst
omvormt
hij
nogal
willekeuVooreerst omvormt ,hij nogal willekeurig
dg historische
historische gestalten.
gestalten. Wanneer
Wanneer we
we bij
bij
Floris
Floris Prims
Prims lezen
lezen:: «Tanchelm
«Tanchelm en
en NorNorbertus
ibertus hebben
hebben elkander
elkander zeker
zeker nooit
nooit ontontmoet» (De Antwerpsche
AntwerpscheHeiligen,
Heiligen, blz. 49)
49) ;;
dan weten
weten we
we dat
dat geheel
geheel Van
Van Rooy's
Rooy's ververhaal
haal op
op een
een fictie
fictie berust.
berust. Daarom
Daarom heet
heet
het ook
ook «een
«een roman»
roman»;; maar
maar liever
liever zagen
zagen
we,
we, tot
totzuiverder
zuiverder onderscheid
onderscheid van
van de
de
genres,
genres, de
de historische
historisohe gestalten
ge,stalten als
als bij,bijfiguren,
omheen fictieve
figuren,omheen
fictieve menschen
menschen die
die
zich op
op het
het voorplan
voorplan zouden
zouden bewegen.
bewegen.
Daarbij
Daarbij bestaat bij
bij Van Rooy
Rooy de
de neiging
nei,ging
om
de
scholastische
cultuur
om de scholastIsche cultuur van
van de
d'e derdertiende
tiende eeuw
eeuw tot
tot in
in de
de elfde
elfde en
entwaalfde
twaalfde
vooruit
vooruit te
te schuiven
schuiven;; ook
'ook de
de gothiek,
gothiek, -terwijl
terwijl anderzijds
anderzijds van den
den bersten
eersten kruiskruistocht,
beroering in
tocht, de
de groote
grooteberoering
in de
de christenchristenheid,
heid, nergens
nergens sprake
sprake is. Nogmaals:
Nogmaals: de
de
historische
htstorische roman
roman laat
laat veel
veel toe
toe;; hier
hierlijkt
lijkt
ons
ons echter
echter alles
allesniet
nietverantwoord.
verantwoord.
In
In de
dehier
hiervoorgestelde
voorgestelde twaalfde
twaalfde eeuw
eeuw
staat
staat duidelijk
duidelijk een
eenmoderne
moclernepsychologie
psyoholog'~e
geprojecteerd.
gleprojecteerd. Een moderne?
moderne? Een
Een negenne~en
tiende-eeuw.sche
veeleer; een
tiende-eeuwsche veeleer;
eenromantisch
romantIsch
dronken-zijn
aan schelle
dronken-zijn aan
schelle kleuren,
kleuren, heftige
heftige
gevoelens
en
avontuurlijke
liefde
gevoelens en avontuurlijke liefde (met
(met
iets
iets minder
minder idealiseering
idealiseerlng en
enpudeur,
pudeur, dan
dan
dat
dat in
in de
denegentiende
negentiende eeuw
eeuw het
hetgeval
geval
was).
Alles
goed
beschouwd,
staat
Van
was). Alles goed beschouwd, staat Van
Rooy
Rooy zoo
zoo heel
heel ver
ver niet
niet van
vanden
denConConscience
ecienee der
der historische
histori,sche romans,
romans, van
vanBosBos'boom-Toussaint,
boom-Toussaint, van
van Schimmel
Schimmel;; zelfs
zelfs van
van
Walter
Scott, -- en,
WaJter Scott,
en,alalleggen
leggenwe
wehierhiermede
zooveel
nadruk
op
zijn
kunnen,
heel
mede zooveel nadruk op zijn kunnen, heel
wat
watklatergoud
klatergoud (we
(webekennen
bekennenhet
hetmeteen)
meteen)
ontsiert
ontsiert zijn
zijn tempel.
tempel. Hetgeen
Hetgeen eens,
eens,bij
bij de
de
authentisohe
authentische romantic!,
romantici, spontaan
spontaangeweld
geweld
was
was en
englansrijke
glansrijke vondst,
vondst, kan
kan nu,
nu,voor
,voor
.
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een
deel althans,
althans, onbesuisde
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liggende ideologie hebben velen bezwaren;
de nogal naïef en simplistisch abstraheerende voorstellingen en -beginselen doen
ook meer dan eens onwerkelijk aan . . .
Maar de hoofdzaak ligt elders : dit werk
is een uitstekend propaganda-boek voor
een Dietsch georiënteerde jeugdbeweging,
en 'ook andere meisjes zullen het met veel
nut lezen. Want het is zoo zuiver, zoo
verheven, zoo edel ; vanzelf maakt het
allen tot offerende idealiste. Zoo kathoHek, wilden we meteen zeggen, al kunnen wij het tikje gewilde onkerksch- de roeping namelijk van Goedroen
tot ziekenverpleegster — niet onopgemerkt laten voorbijgaan.
Graag aanbevolen.
Em. Janssen
Theo BOGAERTS, • Ibolya. Roman. Met
teekeningen van Jan van Noten. —
Meddens, Brussel, 1943, 257 blz.
Edward Buur, die na een ongelukkige
liefde, verlichting zoekt in een zeereis,
ontmoet op het schip een Hongaarsch
meisje, Ibolya, slachtoffer van hetzelfde
leed, die dadelijk zijn hart verovert zonder
er evenwel de gedachte aan de vorige
geliefde uit te verdrijven.Wanneer Edward
weer thuis komt, nog meer ontredderd dan
voorheen, besluit hij, na lang aarzelen, en
wanneer reeds een derde vrouw in zijn
hart dreigt binnen te dringen, terug te
keeren naar Louise, zijn eerste geliefde
die hem, ondanks alles, trouw blijft.
Ibolya, aan wie hij alles. meedeelt, pleegt
op bedekte wijze zelfmoord. Edward zal
eeuwig van haar houden, en slechts later,
veel later trouwen met Louise, die hij
toch niet meer als vroeger beminnen zal,

«want het is niet wààr , wat hij vroeger
dacht : dat een droom die onderbroken
werd, even mooi kan voortgezet worden»
blz. 256).
Practisch komt heel het boek neer op
de analyse der gevoelens van Edward die,
hoogmoedig en hypersentimenteel, dag en
nacht de gefolterde is van zijn eigen onevenwichtig karakter. Dit heeft de auteur
goed weergegeven in een rustigen, misschien te vlakken stijl, te vlak vooral
omdat het verhaal zelf, wegens tekort
aan peripetieën, weinig spanning biedt;
wat tot in het midden van den roman
sterk opvalt, hoezeer beschrijvingen van
het milieu .t ook trachten te verbloemen.
Gelukkig volgt daarop een aangehouden
crescendo.
De uitwerking van het verhaal is helaas
niet ontsnapt aan -den decadenten invloed
van de moderne literatuur. Waar blijft
het katholicisme van de twee hoofdfiguren, die de schrijver toch voor katholieken doet doorgaan?
Wat de bljkbaar als contrast bedoelde
geschiedenis betreft van Jantje, het kind
van den tuinman, dat sterft aan T.B.C. :
-zij staat te los van het hoofdgebeuren om geslaagd te mogen heeten. Ook
zij schijnt er op te -duiden dat de auteur
met een gemis aan -spanning heeft te
kampen gehad.
Over de teekening op het schutblad ten
slotte moet een ernstig woord gezegd worden. Indien katholieke auteurs dergelijke
vrijheden dulden, hoe zullen wi, dan
andersdenkenden terechtwilzen? Trouwens
het is en blijft misplaatst. Niet zoo maakt
het goede boek reclame.
Voor volwassen lezers.
J. Talloen

GESCHIEDENIS, AA RDRIJKSKUNDE
Germaine DYCKHOFF-CEUNEN, Jeanne
Vande Putte.
Dietsche Gestalten, 9.
L,annoo, Tielt, z. j., 184 blz., Fr. 22.50.
Hier werd, blijkbaar met sympathie, gepoogd een beeld te schetsen van onze
heerlijke vrouwelijke jeugdfiguur. Ik kan,
spijtig genoeg, niet zeggen dat de sympa thie hier den blik heeft geopend voor
het meest diepe en uitzonderlijke van
Jeanne, en dat haar beeld op het plan
verschijnt dat het hare was. Hoe veel
goede dingen, soms wat moraliseerend,
over haar ook worden gezegd, het longheroische waarvan dit leven pas zijn echte
beteekenis krijgt, is niet de kristallisatieas geweest voor deze visie van Jeanne,
zoodat de details niet hun ware taal spreken. Zoo goed als buiten den gezichtscinder is gebleven Jeanne's felle jeugdworsteling met de haar aangrijpende menechelijke en goddelijke werkelijkheid ; haar
honger naar synthese der opdoemende
schijnbare tegenstrijdigheden in en buiten
haar; de -mystieke trek die, hoe schaarsch
ook aan de oppervlakte tredend, in haar
werk toch alleen diens meest markante
plaatsen kan verklaren. Alles is te veel
gebracht op het plan van het brave,
vrome en interessant-begaafde. Er was
iets anders en meer bij Jeanne.
Maar wat ik bovenal moet betreuren
voor haar gave gedachtenis, is de totaal
verkeerd geïnspireerde illustratie in deze
uitgave-. De meeste teekeningen zijn van
een melodramatische sentimentaliteit, die
vloekt met Jeanne's op wezen beluste persoonlijkheid, en die zij zelf met een fijn

«spotrondeeltje» zou hebben weggelachen.
L. Rey-pens
Dr. Paule VAN USSEL, De regeering van.
Maria van Bonrgondig over de Nederlanden. — Universiteit van Leuven,
Publicaties op het gebied der Geschiedenis en der Philologie. Se reeks, 15e
deel. Te verschijnen bij De Kinkhoren, Brugge.
Ons Octobernummer wijdde een kroniek
aan de onlangs verschenen studie van
M. Lousse over «La Société d'Ancien Régime». Het hier besproken werk biedt een
bevestiging van de hoofdthesis van M.
Lousse, voor een bepaald en veel omstreden deel van onze instellingengeschiedenis, nl. het Groot Privilegie van 1477. —
Gewoonlijk beschouwen de historici het
ontstaan van- dit charter als een revolutionnaire beweging, die in enkele maanden omverwerpt wat de Bourgondische
Hertogen hadden opgebouwd. Volgens
Mej. Van Ussel -zijn het Privilegie en de
andere keuren van 1477 niet revolutionnair, noch naar vorm, noch naar inhoud;
ze passen perfect in het juridisch kader
van gans. het Ancien Régime.
In het besproken werk gaan methode
en conclusies innig samen, zooze - er dat wie
de methode aanneemt, ook de conclusies
als vanzelfsprekend zal aanvaarden, en
wie haar verwerpt, heel de verdere studie
moet waardeloos achten. Volgens deze
methode geeft de -tekst van een keure
een trouw beeld van de gebeurtenissen
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vor,mde een
een normaal
normaal
revolutionnair;
ze vormde
keerpunt in den
den levensgroei
levensgroei van
de ininkeerpunt
van de
stelhng'en, die
d,ie steunden
steunden op
op een
een duaiisme
dualisme
stellingen,
v,an gezag-standen,
gezag-standen, en
enzicih
ontwikkelden
van
zich ontwikkelden
door
de schommelende
schommelende beweging
bewe'ging van die
die
door de
polen. 1477
1477 vertegenwoordigt
het op'Optwee polen.
vertegenwoordigt het
rijzen
standen en
en het
het neerdalen
neerdalen van
van
rijzen der
der standen
het vorstelijk
vorstelij'k gezag.
gezag.
Met
deze bespreking
besprej{ing werd
werd slechts
slechts een
een
Met deze
gedeelte, maa~
ook het
uit het
het
gedeelte,
maar dan
dan ook
het ,beste,
beste, uit
werk van
van een
eenbeginnelinge
beginnelinge aangegeven.
aangegeven.
werk
We
meenen dat
dat de
de hier
hieruiteengezette
uiteengezette:thetheWe meehen
. iedsi,s
haar weg
weg zal
zal maken
maken in
in de
de gensch
genschiedsis haar
schrijven;
werd ze
ze op
op knapknapschrijven ; in
in elk
elk geval
geval werd
pe wijze
wijz'e verdedigd.
vevdedigd. —
- Gelukkig
dit
pe
Gelukkig mag
mag dit
nog jonge
jonge werk
werk aanleunen
aanleunen bij
bij de
de magimaginog
strale .studie
studie van
van M.
M. Lousse,
en zal
strale
Lou8se, en
zal ze
ze
daardoor
wellicht gemakkelijker
gemakkelij-ker belangbelangdaardoor wellicht
stelling
genade vinden
vinden in de
de wereld
wereld
stelling en
en genade
der geschiedschrijvers.
geschiedsohrijvers.
K. Van
Van Isacker
Isacker
K.
L. J. M.
oM. PHILIPPEN,
PHILN'lPEN, Pr.,
Pr., Het Ontstaan
Ontstaan
L.
der Begijnhoven.
Begijnhoven. Een
s.uEen synthetische soudie.
- De
De Nederlandsche
Nederlandsche Boekhandel,
Boekhandel,
die. —
cA.ntwerpen, 1943,
1943, 52
Fr. 20.
20.
Antwerpen,
52 !bIJz.,
biz., Fr.
,hij ons
ons een
eenàer
twee of
of drie
drie beste
,beste
Nadat hij
der twee
boeken
over dit
dit onderwerp
onderwerp had
had gegeven,
gegeven,
boeken over
was wel
wel niemand
niemand beter
H. Philipl'hilipwas
beter dan
dan E. H.
,pen
aangewezen om
om alweer,
alweer, na
na vijf-envijf-enpen aangewezen
twintig jaar
jaar nieuwe
nieuwe publicaties
publicaUe's en bevintwintig
dingen,
een ««.syntheUsche
studie»» uit te
te
dingen, een
synthetische studie
geven
het ontstaan
ontstaander
derbegijnhoven.
begijnhoven.
geven over het
hoofdstukken waarHet werk
werk bevat
bevat zes
zes hoofdstukken
waarvan
eerste vier
vier handelen
handelen over
over de
de ververvan de eerste
scheidene ,vormen
van het
hetvrouwelijke
vrouwelijke
scheidene
vormen van
asceUsme,
,buiten kloosters
kloosters en
en kluizen,
kluizen, in
in
ascetisme, buiten
de
hooge middeleeuwen
middeleeuwen; ; terwijl
laatste
de hooge
terwijl de
de laatste
twee worden
stand
twee
worden gewijd
gewijdaan
aan het
het tot stand
komen van
van onze
onze ommuurde,
ommuurde, door
door een
een
komen
eIgen pastoor
pastoor bediende,
bediende, Nederlandsche
Nederlandsche
eigen
,begijnhoven.
Schrijver op
op zoo
zoo
begijnhoven. Dit
Dit doet
doet Schrijver
een
wijze dat het
het fraaie
fraaLeboekje
boekjetegelijk
tegeIijlr
een wijze
een herwerking
een
herwerking en
en aanvulling
aanvulling beteekent
beteekent
van
de eerste
eerstehoofdstukken
hoofdstukken zijner
zijner vroevroevan de
geve studie,
studie, en ons
ons een stap verder
verder brengt
brengt
gere
naar een,
een,door
iedereen verlangde
verlangde en
en door
door
naar
door iedereen
hem zelf ,gelukkig aangekondigde, bij- hemzlfgukianode,bjen
'Omgewerkte heruitgave
al
en omgewerkte
heruitgavevan
van het
het al
lang uitverkochte
uitverkochteboek
boekvan
van1918.
1918.
Dr. M.
M. Dykmans
Dykmans
Dr.
,M.
M.

DIERICKX S.
S. J.,
J., Geschiedenis
Gesehiedenis van
van
DIERICKX
Zingem. —
- Standaard-boekhandel,
StandaaI'ld~boekhan<del, AntAntZingem.
werpen, 1943,
20.
1943, 120
120blz.,
blz., Fr. 20.
P(l.ter
Dierickx heeft
heeft aan
aan zijn
zijndorpsgedorpsgePater Dierickx
heerlljken dienst
dienst bewezen,
bewezen,
nooten een
een heerlijken
met op
op gemoedelijken
gemoedelijken toon
docn zeer
zeer
toon doch
wetenschappelijk
verleden te
te doen
doen opopwetenschappelijk het verleden
rijzen van
van zijn
zijn schilderachtig
,schilderachtig geboortegeboorterijzen
dorp
uit de
deSchelde-streek.
Schelde-streek.
dorp uit
Hij
kon zijn
zijn stof
stof niet
nietputten
putten uit
uit de
de
Hij kon
der Geschiedenis van
van de
de
rijke verzameling der
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gemeenten van
van Oost-Vlaanderen,
Oost-Vlaanderen, daar dit
werk aan den
den rand
rand van
vanZingeur
Zingem isis blijblijwerk
ven staan,
staan, en
en enkel
enkel eenige
eenige karige
karigegegegegeven
vens
oplevert in
in het
het behandelen
behandelen van
van
vens oplevert
Asper
dat met
metZingem
Zingeméén
één,heerlijkheid
he,erlijkheid
Asper dat
gevormd
Hij moest
moest de
de bronnen
bronnen zelf
zelf
gevormd heeft.
heeft. Hij
opzoeken
de geschiedenis
geschiedenisopbouwen.
opbouwen.
opzoeken en
en de
Dit
heeft hij
hij ook
ook met
met de
de grootste
grootste wetenwetenDit heeft
schappelijke
gedaan en
en
schappelijke nauwkeurig,heid
nauwkeurigheid gedaan
een
boeiende en veel
veelomvattende
monoeen boeiende
omvattende monographie
g'Eschreven. Hij
in de
de
graphie geschreven.
Hij slaagde
slaagde er
er in
plaatselijke
kader der
der
plaatselijke geschiedenis
geschiedenis in
in het
het kader
landsgeschiedenis met kundige
kundige bedrevenbedrevenlandsgeschiedenis
heid
in te
te lasschen,
lasschen, en
en tevens
tevens alle
aUe bijbijheid in
zonderheden
ei'genaardigheden van het
het
zonderheden en
en eigenaardigheden
plaatselijke
heden in
in volle
volle
plaatselijke verleden
verleden en
en heden
licht te stellen.
Dit werkje kan
kan doorgaan
doorgaan als
alseen
eenmodel
model
plaats·elijke geschiedkunde,
geschiedkunde, waar de
de
van plaatselijke
wetenschappelijke .degelijkheid
degelijkheid gepaard
is
wetenschappelijke
gepaard is
een boeienden
boeienden en volkschen
volkschen verhaalverhaalmet een,
tr;l.nt.
Een prachtige
prachtige keuze
keuze van
van suggestrant. Een
tieve illustraties
illustraties luisteren
luistel'len den
den tekst
tekst op.
op.
tieve
Schrijver
schijnt ook
ook voor
voor zijn
zijn geboortegeboorteSchrijver schijnt
dorp een
een record
record ontdekt
ontdekt tetehebben,
hebben,
dorp
namelijk den
den oudstgekenden windmolen
windmolen te
namelijk
bezitten,
die dagteekent
dagteekent van
van1154.
1154. Deze
Deze
bezitten, die
geschiedenis
enkel door
door de
de ZinZingeschiedeniszal
zal niet
niet enkel
gemenaars
met belangstelling
belangstelling gelezen
gelezen
gemenaars met
worden.
De., Bil
Bil
A. De

Dr. Phil.
PhiI. Martin
!MartinBECHTHUM,
iB:EiCiHTlHUiM, BewegBewe.g·
Dr.
gründe
und Bedeutung
Bedeutung des
des VagantenVagantengriinde und
in der
de'r lateinischen
l!l!teinischen Kirche
Kirche les
leil
tums in
lMittelalters.
- Beiträge
zur mittelaltermittelaJtel'Mittelalters. —
Beitrage zur
lichen,
neuern und
und allgemeinen
allgemeinen GeGelichen, neuern
schichte XIV. Fischer, Jena,
Jena,1941,
1941, 199
199
blz.
blz. Rm.
Rm. 7.50.
1.50.
De voornaamste
voornaamste bedoeling
bedoeling van
van den
den
De
schrijver was een afbakenirug van het be-schrijvewanfbkgvhetgrip
«Vagant» voor
leggen, althans
althans
grip «Vagant»
voor te leggen,
voor
bereiden. In een
een eerste
e,erste deel
deel wordt
wordt
voor te bereiden.
de oorsprong
oorsprong een
eeuwen nnaar
een paar eeuwen
aar voren
geschoven,
na aanduiding
aanduiding der
der oorzaken
oorzaken
geschoven, na
dde dit
dit kerkelijk
kerkelijk sociaal
sociaal verschijnsel
verschijnsel schieschiedie
pen. Ondanks
Ondanks de
deongunstige
ongunsUge belichting
belichting
pen.
door
louter-vijandige berichtgevers
berichtgevers (Con(Condoor louter-vijandige
cilies
schetst hij
hij het
hetvoor
voorvaganten
vaganten
cilies ...
. ..)) schetst
gunsttge milieu
milieu uit
uit de
de 9e
geen
10eeeuw
eeuwrond
rond
gunstige
en 10e
bisschopsscholen,- -- en
en spoort
bisschopsscholen,
spoort de
de littelitteraire
activiteit op
op (N.B.
(N.B. uitstraling
uitstraling van
van
raire activiteit
Aken,
Aken, Versus
Versus de
de Unibove
Unibove wellicht
wellicht ontontstaan op
'staan
op«Niederdeutsch-vldmische
«Niederdeutsch-vlämische GeGebiet».
Geen sporen
sporen rond
rond Luik
Luik ?)
?).. Het vavabiet». Geen
ganten-wezen
13e eeuw
eeuw was
was
ganten-wezen der
der 12e
12e en
en 13e
vergankelijker.
Met het
het ontstaan
ontstaan der
der UniUn[vergankelijker. Met
versiteiten
nieuwe factor
factor kent
kent het
het een
een
versiteiten als nieuwe
grooten
en hoogstaanhoogstaangrooten kultureelen invloed en
de vertegenwoordigers
vertegenwoordigers (we
(wenoemen
noemen:: WalWalterus de
de Insulis,
InsuJis, Rijsel)
Rijs·eI).. Poësie en
en atmosatmosterus
feer
der «Diesseitsstimmung»
«Diesseitsstimmung» wordt
wordt met
met
feer der
.sympathie geschreven.
geschreven. —
- Niet
Niet overal
overal
veel sympathie
in dit
dit werk
werk isiswetenschap
wetenschap en
enwaarheid
wa.ar'heid
in
de stelregel
stell'legel;; Illiet
logisch en
en klaar
klaar
de
niet alles
alles is logisch
uitgewerllit.
A. Ampe
uitgewerkt.
A. Ampe
Chr.
MONHElM, Belgische
kolonisftltieplanChr. MONHEIM,
Belgische kolonisatieplannen naar
naar wijd
zijd. --- Zaïre,
Van
nen
wijd en
en zijd.
Zaïre, Van
Antwerpen, 128
128 blz.
blz.
Dieren, Antwerpen,
Dit boek
boek is
is zoo
zoo interessant
interessant omdat
omdat het
het
Dit
antwoord geeft
op de vraag,
vraag, die
die natuurnatuurantwoord
geeft op
lijk
oprijst bij
bij het nogal
nogal verbazende
verbazende feit
feit
lijk oprijst
dat talrijke
Vlamingen en Walen
Walen naar
naar
talrijke Vlamingen
alle werel•
werelddeel
en vertrokken
wij, voor
v'Oor
ddeelen
vertrokken en wij,
Leopold Il,
op de
de aarde
aar~e konkonLeopold
II, ,geen
geen plaats op
den
aanwija:en met
met de
dekaraktertrekken
karaktertrekken
den aanwijzen
van een
een eigen
eigen kolonie.
kolonie. De
De apostelen
apostelen van
van
van
andere nationaliteit
natlonaliteit werden
werden daarentegen
daarentegen
steeds de voorloopers van andere volks-stedvorlpandevoksgenooten.

Schrijver
aan
Schrijver wijdt
wijdt zijn
zijn aandacht
aandacht niet aan
pers-oonlijke
aan de
de
persoonlijke initiatieven,
initiatieven, maar
maar wel aan
officieele
officieus-e plannen om
om definidefiniofficieele of officieuse
tieve nederzettingen te
te bekomen.
bekomen. Wij
Wij zien
a:ien
tieve
het falen
falen van
vandie
dieondernemingen
ondernemingen niet
niet
dat het
zoozeer aan
gebrek aan
durf of
of onderonderzoozeer
aan gebrek
aan durf
nemingsgeest
de OostOostnemingsgeest te
te wijten
wijten zijn
zijn --- de
endsche
Compagnie bewijst
bewijst duidelijk
dutdelijk het
het
endsche Compagnie
tegenovergestelde -— als
de kleinkleintegenovergestelde
als wel
wel aan de
zieUg>heid
de officieele
officï.eele instanties
instanties in
in
zieligheid van
van de
moederland, en
vooral aan de
de tegentegenhet moederland,
en vooral
werking van
van het
hetParlement,
Parlement,sinds
sirnds1830.
1830.
werking
Een speciaal
speeiaal woord
woord van
lof voor
voor de
de
Een
van lof
'bibliographie.
bibliograp.hie. De taal
taal kon
kon beter
beterverzorgd.
verzorgd.
L. Bruyns
Bruyns
L.
G.
VAN DER KERKEN,
KERJKEN, La politique
politique colocoloG. VAN
niale belge.
male
beIge. - Zaïre,
Zaïre, Van Dieren,
Dieren, AntAntwerpen, 1943,
238 blz.
blz.
1943, 238
Over 't algemeen
Over
inwoners
algemeen voelen
voelen wij
wij --- inwoners
van een
een weinig
weini'g uitgestrekt
uitg.estrekt land
land —
- niet
erg imperialistisch.
imperialistisch. De
vraag rijst
'rijst zelfs
zelfis
erg
De vraag
op: zijn
zijn wij
wij wel
wel in
instaat
staatimperialistisch
imperialistisch
? Het is nutteloos
te denken
denken?
nutteloos daarover
daarover veel
veel
bespiegelingen te
te maken;
maken; de
de feiten
feiten—
- zoozooals ze
ze te
te voorschijn
voorschijn treden
treden uit
uit de
de geschieg,eschiedenis
van ons
ons koloniaal
koloniaal verleden
verleden —
- tootoodenis van
nen sprekendaaE.
sprekend aan dat
datwij
wij er
erdegelijk
de.gelijk toe
toe
bekwaam
zijn. Wij
wij hebben
hebben immers
immers den
den
bekwaam zijn.
Congostaat ingericht
ingericht met wel
welomschreven
omschreven
doeleinden voor
voor oogen.
oogen. vVij
Wij -zijn
zijn er
er in gedoeleinden
geslaagd
een streek,
streek, 80
80 maal
maal zoo
zoo groot
groot als
als
slaagd een
het moederland,
moederland, werkelijk
werkelij,k en blijvend
blijvend te
te
beïnvlo,eden.
Wij hebben
hebben dus
dus imperialistiimperialistibeïnvloeden. Wij
sche
initiatieven tot
tot een
een goed
goed einde
einde gegesche initiatieven
bracht.
Schrijver
«hoe» dit gegeSchrijver toont
toont vooral
vooral aan «hoe»
beurde; ; vervolgens
Ihuidige bebebeurde
vervolgens hoe
hoe het huidige
stuur,
rekening houdend
houd·end met
de eischen
eischen
stuur, rekening
met de
van de
de meest
meest verscheidene
verscheidene belangen
belangen (van
(van
inJa.nders,
de inwoinwoinlanders, inwijkelingen
inwijkelingenen
en van
van de
ners
ners uit
uit het
het moederland)
moederland) een
een wel
wel bepaald
bepaald
economisch en humanitair
economisch
humanitair doel nastreeft.
nastr-eeft.
Eerlijk wijst
op de
de leemten
leemten en
en foufouEerlijk
wijst hij
hij op
ten, zonder
zonder bitterheid
bitterheid noch
noch wrok. Hij
ten,
zich steeds
steeds op
op het
het standpunt
standpunt van
van
plaatst zich
den Belgischen
Belgischen kolonisator,
kolonisator, zonder
zonder chauclhauden
vinisme.
Integendeel toont
aan, dat
dat
vinisme. Integendeel
toont hij
hij aan,
een gezonde
gooonde politiek
politiek steeds
steeds den
den klemtoon
klemtoon
op het
het welzijn
welzijn van
van den
den inlander,
inlander, al
al
legt op
gebeurt
ook om
om politieke
politieke redenen.
redenen. In
In
gebeurt dit ook
een
uitbatingskoloni,e· immers
immers hangen
hangen de
de
een uitbatingskolonie
Europeanen
de medewerking
medewerking der
der
Europeanen af
af van de
inlanders.
Is echter
echter het
het politieke
politieke -standpunt
van
standpunt van
den staat,
den
staat, als
aLs hij
hij zich
zich met
met de
de belangen
belangen
de inlanders
inlanders inlaat,
inlaat, wel
wel zóó
zóó doorslagdoorslagvan de
gevend als
aLs de
de schrijver
schrijver het
het voorstaat
voorstaat ??
gevend
Twee .groote
.gToote deelen
deel en zijn
zijn in
in het
het boek
boek te
te
onderscheiden : de
de princiepen en uitvoering
onderscheiden:
uitvoering
de politiek
politiek in
in Congo-Vrijstaat,
Congo-Vrijstaat, en
en de
de
van de
princï.epen
uitvoering in
in de
de huidige
huidig,e
princiepen en
en uitvoering
voor-oorlogsche omstandigheden.
omstandigheden.
voor-oorlogsolie
Er
gehandeld over
de ininEr wordt
wordt o.m.
o.m. gehandeld
over de
landsche-,dJe
economische-, de financieele
financieele
landsche-,
de economische-,
politiek, de houding
houding tegenover
tegenover de
de Missies,
Missies,
politiek,
de zwarte
zwarte arbeiders,
arbeiders, het
het onderwijs,
onderwijs, de
de ininwijkeJingen,
wetenschappen, enz.
ena:.
wijkelingen, de wetenschappen,
vlotte stijl,
stijl, het
hetvermijden
'vermijden van
van overoverDe vlotte
dreven detailstudie,
detailstudie, en
en de
demenigvuldige
menigvuldige
dreven
concrete
gegevens, maken
maken dit boek
boe·k zeer
zeer
concrete gegevens,
interes.sa.nt
en zeer
~eer aangenaam
aangenaam om
om lezen.
Ie-zen.
interessant en
L. Bruyns
Bruyns
L.
—

Van
Gansen-gedenkboek 1842-1942.
1842-1942. -— DiDiVan Lansen-gedenkboek
rix-Van Riet,
Riet, Antwerpen,
Antwerpen, 1943,
1943. 164
164 blz.
blz.
rix-Van
De
hoofdman van
van den
den Boerenkrijg
Boerenkrijg in
in
De hoofdman
de Kempen,
Kempen, Emmanuel-Jozef Van Gansen
Gansen
de
overleed
te Westerloo
Weste-rloo inin1842
1842;
normaa j
overleed te
; normaal
zou,
in 1942,
1942, zijn
zijn eeuwfeest
eeuwfeest gevierd
gevierd worworzou, in
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den, en de onthulling van een gedenkteeken lag wel voor de hand. Hoe jammer dat de hedendaagsche verdeeldheid
een zoo zwarten schaduw wierp op deze
hulde, en dat het Van Gansen-gedenkboek
te zeer een document blijft van ons aller
treurige ervaring!
De levensschets van V. G. door Arthur
De Bruyne (blz. 7-19), de dubbele bijdrage:
.Willem Verhoeven over de volkstaal en
het schoolwezen aan den drempel van den
Franschen tijd» (blz. 37-80), de voordracht
over den Boerenkrijg door Prof. Dr van
Roosbroeck (blz. 83-100), enkele andere
opstellen verleenen aan dezen bundel een
werkelijke en blijvende waarde. Maar ons
drievoudig bezwaar nemen ze niet weg:
vooreerst had men, wetenschappelijk (bi-
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bliographisch althans) , eenigermate volledig moeten zijn; ten tweede had men
zich, voor de uitgave, buiten het hedendaagsche twisten moeten houden (zoo
haalt men Van Gansen eenvoudig neer);
ten derde had men, indien men toch literatuur wilde, meer waardevolle, minder
verouderde of disparate teksten moeten
verzamelen.
Hoe jammer dat dit eeuwfeest in 1942
moest vallen
Enkele jaren vroeger of
later had, aan de hulde van den strijder
«voor outer en heerd», de geheele volksgemeenschap graag deelgenomen, en had
men, op Van Gansen zelf, de hedendaagsche harde strijdvaardigheid zoo maar
niet geprojecteerd Em. Janssen

OPVOEDING, W ETENSCHAPPEN
Prof. Mr. Dr. E. VAN DIEVOET, Het
burgerlijk recht in België en in Nederland van 1800 tot 1940. De rechtsbronnen. - De Sikkel, Antwerpen,
1943, 480 bis., ing. Fr. 240, geb. Fr.
280, half lederen band, Fr. 330.
In vier afdeelingen (wetgeving, rechtsleer, gewoonte en rechtspraak) behandelt
Professor Van Dievoet de verschillende
aspecten van het burgerlijk recht in België en in Nederland - men zou er bijna
kunnen aan toevoegen « en in Frankrijk »
- van 1800 tot 1940 ; waarop dan nog een
naschrift volgt, met enkele beschouwingen gewijd aan een mogelijke eenmaking
van het Belgisch en Nederlandsch burgerlijk recht.
Tot rooden draad, welke doorheen de
behandelde stof loopt en de verschillende
onderdeelen (al is het ook soms losjes)
met mekaar verbindt, dient het onderzoek
naar de rechtsbronne, waarbij aan de
gewoonte bijzondere aandacht wordt geschonken.
Wat de wetgeving betreft, wordt vancelfsprekend een eerste hoofdstuk gewijd
aan het Wetboek Napoleon van 1804, dat
van het begin af voor België heeft gegolden; dat niet enkel als uitgangspunt
van de groote codificatiebeweging der 19e
eeuw, den stoot beeft gegeven tot het
scheppen van een nationaal wetboek in
Noord-Nederland, maar dat bovendien het
meesterwerk is, waarvan, volgens het
woord van Prof. ,Scholten, het Nederlandsch burgerlijk wetboek « een bruikbare copie » is. De wordingsgeschiedenis
van deze « copie » wordt dan ook in breede trekken geschilderd en critisch nagegaan. De bijzonderste persoonlijkheden die
aan de codificatie hebben deelgenomen,
en vooral die welke er hun stempel hebben op gedrukt, worden niet enkel voorgesteld, maar ook hun onderscheiden bijdragen worden aangetoond, afgewogen en
gekarakteriseerd.
De schrijver legt er gepast den nadruk
op, dat het Wetboek Napoleon voor onze
provinciën, de Belgische zoowel als de
Noord-Nederlandsche, geen van buiten
uit opgedrongen Romaansch recht was;
thetgeen blijkt uit de bouwstoffen van het
wetboek zelf, met als hoofdbestanddeel
het gewoonterecht, dus het oud-Germaansch recht; en slechts als tweede bestanddeel het Romeinsch recht, dat, zooals Mr. Van Kan het uitdrukte, in de
Nederlanden met het nationaal recht

vergroeid was, evenals het Kerkelijk
recht, dat sedert de Middeleeuwen hetzelfde was voor alle geloovigen, dus ook
in Frankrijk en in Nederland ; terwijl
eindelijk voor de Fransch-revolutionnaire
eerder een bescheiden
bestanddeelen
plaats werd ingeruimd.
Bij het volgen van den wetgevenden
arbeid in beide landen sedert de codificatie van 1804 en 1838, stelt Prof. Van
Dievoet vast, dat beide wetboeken zich
weliswaar hebben gehandhaafd, doch
daarbij wijzigingen en aanvullingen hebben moeten ondergaan ; terwijl ook buiten
hun kader heel wat burgerlijk recht is
tot stand gekomen ; van dit alles wordt
een overzicht gegeven, en tevens opgemerkt, dat in beide landen een aantal
van dezelfde onderwerpen wordt gere-.
geld, en dat dezelfde richting wordt uitgegaan.
Hoe belangrijk ook het geheel der wijzigingen of aanvullingen mag blijken, toch
zijn de pogingen tot algeheele herziening,
in Nederland zoowel als in België, zonder
succes gebleven.
In de tweede afdeeling, gewijd aan de
rechtsleer, tracht de auteur te antwoorden op de vraag, hoe de rechtsleer haar
taak heeft vervuld van het opsporen van
het niet geschreven rec., alsook van de
door de rechtspraak gewonnen regelen;
want, zoo laat Prof. Van Dievoet opmerken, « de wet is immers niet de eenige
bron van recht ».
Bij de behandeling der rechtsleer in de
eerste jaren, wordt even aangestipt dat
België aanvankelijk niet enkel onder
Franschen maar ook onder Duitschen invloed stond (verscheidene Duitsche geleerden doceerden aan Belgische universiteiten (Ahrens, Warnkiinig, Arntz) en
Duitsche werken werden vertaald). Weldra echter verdween de invloed van de
Duitsche rechtsleer geheel, om plaats te
maken voor dien van de Fransche, hetgeen de overheersching van de exegetische methode geweldig verhaastte, tengevolge waarvan het recht uitsluitend of
bijna uitsluitend in de wet en in de uit de
wet afgeleide beginselen diende gevonden.
Laurent, hoofd van de school, heeft de.
exegese en de logica op de spits gedreven ; hij beheerschte bij ons, gedurende
de 19e eeuw, de wereld van het recht.
Het eerste hoofdstuk van deze tweede
afdeeling, waarin de rechtsleer der 19e
eeuw wordt behandeld, evenals het tweede, dat voor de nieuwe rechtsleer werd
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voorbehouden, vormen samen een indrukwekkende reeks portretten van de jurist en die in de beide landen aan het woord
zijn geweest. Het i s onmogelijk hieruit
een keus te doen, om e r op deze plaats
over uit te wijden. Wij zullen er ons bij
beperken nog aan te stippen dat, naar
het oordel van Prof. Van Dievoet, het
werk van Laurent op het punt schijnt
om definitief vervangen te worden door
het tweede groot Franschtaling en overigens « wat de doctrine betreft, uitsluitend Fransch georienteerd » werk, nl. dat
van De Page ; terwijl hij zich anderzijds
al te pessimistisch uitl aa t over de plaats
die de jongere Vlaamsche rechtsliteratuur
aan het innemen is.
Het mag een weldaad heeten, dat Prof.
Van Dievoet ook flink uitgeweid heeft
over de beteekenis van een reeks Noordnederlandsche juristen, zooals Diephuis,
Asser, Moltzer, Hamaker Scholten, Cohen ^e.a. ; want in België kent iederee
n
doorgaa ns de meeste Fransche auteurs,
terwijl integendeel zelfs door Vlamingen
de rechtsliteratuur in eigen taal stiefmoederlijk bejegend wordt, en zelfs de
groote Nederlandsche juristen voor hen
onbekenden zijn. Op dit laatste punt
althans heeft Prof. Van Dievoet machtig
bijgedragen om het euvel te verwijderen.
In de derde afdeeling heeft de schrijver
het over de gewoonte.
Belangwekkende beschouwingen worden gewijd aan het « recht dat leeft in
de maatschappij ». De gewoonten, het
« van ouds overgeleverd recht » } blijven
voortleven naast het op zeker oogenblik
verstarde recht van de wet. Van het
wettenrecht zijn er zelfs gedeelten die
met den tijd in onbruik raken (« niet toegepast wetrecht »), terwijl nieuwe rechtsfiguren en -instellingen door degewoonte
in het leven worden geroepen.
,Prof. Van Dievoet h aalt van dit alles
voorbeelden ter illustratie aan ; hij betoogt dat de codificatie geen overlijdensakte van het gewoonterecht geweest is,
noch kan zijn ; dat de gewoonte nog steeds
rechtsbron b lijft; en dat het plicht is,
voor den rechtsgeleerde, het levende recht
te betrachten « naar het leven toe te
gaan », en zijn methode te herzien ; voor
den rechter, het dwingend voorschrift
zoodanig uit te leggen en het geval zoodanig te construeeren, dat het levende
recht de zege behaalt; voor den wetgever, zijn optreden tot het strict noodzakelijke te beperken.
In de vierde afdeeling gaat de auteur
over tot de studie van den ontwikkelingsgang der rechtspraak.
Het feit zelf dat de •overgroote meerderheid der Belgische rechtsbeoefenaars
naar Fr an krijk gericht is, maakt het tot
een natuurlijk verschijnsel, ook Prof. Van
Dievoet deze studie te zien benaderen aan
de hand van beschouwingen ontleend aan
de techniek van de Fransche rechtspraak,
en ze door te voeren en af te werken
onder aanwending eener methode van
vergelijking met de karakteristieken der
rechtspraak onzer Zuiderburen.
Het volgend hoofdstuk behandelt dan
de evolutie van de Nederlandsche rechtspraak, waarbij, evenals in het vorige,
gewerkt wordt met steekproeven, die blijk
geven van de nauwgezetheid waarmede ,
de schrijver te werk gaat. Na dit overzicht vergelijkt hij nog, bij wijze van
samenvatting, de evolutie zooals zij zich

afgeteekend heeft in Nederland en in
België.
In het naschrift, waarover hierboven
reeds een woord werd gerept, beantwoordt Prof. Van Dievoet op bevestigende wijze de beruchte vraag, of een unificatie van het burgerlijk recht in Bel g ië
en in Nederland practisch denkbaar is;
zulks natuurlijk onder bepaalde voorwaarden, waarvan de vervulling met
groote moeilijkheden zou gepaard gaan.
Deze laatste beschouwingen zijn niet
de minst interessante van dit zeer persoonlijk en, in vele opzichten, leerrijk
boek. Prof. A. Kluyskens
Dr J. DE ROECK, Zoo is de mensch. Een
analytische studie van de constitutie
en het karakter op anatomo physiologischen grondslag. — De Sikkel, Antwerpen, 1943, 158 blz., gen. Fr. 55,
geb. Fr. 70.
In iemands uiterlijk voorkomen, in zijn
geheelen lichaamsvorm en in het bijzonder
in zijn gelaat, leest de mensch, intuitief,
iets af van het innerlijke psychisch leven
van den medemensch. Sedert vele jaren
is men, vooral in Duitschland!, bedrijvig
om dien intultieven kijk op het verband
tusschen lichaam en zieleleven op meer
objectieve basis t e grondvesten. Dr. De
Roeck wenscht den-Nederlandschen lezer
iets van die typologische systemen en
van die psychognomische wijsheid mede te
deelen. Vooral tracht hij, aan de hand van
talrijke voorbeelden en illustraties, het inzicht van den lezer te verscherpen. bij het
aflezen van het karakter uit den lichaamsbouw. Men moet echter geen beroepspsycholoog zijn om te weten, hoe wankel
het terrein nog blijft, waarop men zich
hier bevindt. Het moet nochtans, tot eer
van den schrijver, erkend, dat hij hier
heel watomzichtiger en wetenschappelijker te werk gaat, dan dit in sommige
werken over psychognomie wordt gedaan.
Aan deze practische karakterkunde, zooals het heet, laat schrijver een meer theoretisch deel voorafgaan, waarin hij, naast
allerlei ph siologische en psychologische
gegevens (§ 2) , een algemeenen kijk op
de psychische persoonlijkheid en haar opbouw wil geven (§ 1) . Deze schets
draagt het merk v an de Duitsche wetenschap op dit gebied. Zij accentueert nl.
de rol van het irrationeele : «rationeele
vermogens worden in werkelijkheid be(p.
stuurd door irrationeele zielekrachten
13) ; en zij heeft ook de neiging om de
rol van de erfelijkheid sterk op het voorplan te schuiven. Laten we echter opmerken dat deze tentlenzen in, het werk van
Dr. De Roeck binnen bepaalde perken
worden gehouden, dank zij de traditioneele aristotelische opvattingen van den
mensch, die de oud-student van heit Hooger Instituut voor Wijsbegeerte te Leuven, i n zijn boek ook tot uiting laat
komen.
Alles samengenomen : een werk waar
de ontwikkelde en critische lezer heel
wat interessants in kan vinden.
Prof. Dr. J. Nuttin
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zedelijke in bepaalde aspecten van het
zakenleven nog duidelijker te kenschetsen.
K. du Bois
Travail et salaire. — La pensée catholique, Luik, 1943, 220 blz., Fr. 30.
Tien schrijvers onderzoeken hier, in zoovele bijdragen, alzijdig, theoretisch en
praktisch, het loonvraagstuk. In eene
inleiding behandelt Pater TONNEAU
La rémunération du travail et la morale;
hierop volgt een eerste deel gewijd
aan meer theoretische studies over la réhet
munération du travail par le salaire:
liberaal standpunt, de behoeftendekking
door ,het loon, en zijne aanvullingen als
de kindertoeslagen, het loon en de goede
gang der onderneming. Aan de beginselen
hier uiteengezet, worden dan, in een
t wee d e d e e 1, drie initiatieven getoetst. De titel aan dit deel gegeven : vers
un dépassement du salaire, duidt ons de
strekking er van aan.
Het doel dezer studies is duidelijk : ze
willen nuchter-realistisch de nieuwe
strekkingen onderzoeken die de laatste
drie jaren in Frankrijk tot uitingkwamen
en nastreven «une transformation des modes habituele de rémunération du travail
ouvrier». Het besluit is duidelijk : die initiaven zijn edel ; ze schijnen echter weinig
doelmatig. Wanneer men afwijkt van het
essentieele uit het looncontract, kan men
moeilijk aan den arbeider voldoende zekerheid waarborgen betreffende het bedrag zijner vergoeding en de voorgestelde
middelen tot nauwer verband met de onderneming door deelneming aan hare
baten zullen waarschijnlijk slechts zeer
onvolmaakt hun doel bereiken en gemakkelijk aanleiding geven tot jammerlijke
wrijvingen.
De hier besproken vraagstukken maken
bij ons tegenwoordig minder de belangstelling gaande; dit belet echter niet dat
ook wij veel nut uit dit werk kunnen
halen. K. du Bois
William REY, L'éeonomie de la laine. Préface de Max-Léo Gérard. — 2e uitg.
Vinche, Verviers, 1943,
162 blz., Fr. 95.
.
De wol is een van die typisch internationale producten, die slechts op enkele
plaatsen van de wereld op groote schaal
voortgebracht worden, maar die op elk
stadium van behandeling en vervaardiging het voorwerp zijn van een uiterst
levendigen internationalen handel en de
meest onverwachte kronkelwegen volgen,
vooraleer zij bij den uiteindelijken verbruiker geraken ..., om trouwens daarna
weer opnieuw als tweede-rhandsch of geheel afgedankt voorwerp in den stroom
van den handel opgenomen te worden en
tot grondstof te dienen voor fabricaten
van lagere kwaliteit.

M. Rey, die handelsbestuurder is van
een der meest bekende wolfirma's van
Verviers en die meerdere malen zoowel de
voortbren.gingslanden van Zuid-Amerika
als de groote verbruikscentra van gansch
Europa bezocht heeft, kent door en door
al de eigenaardigheden van de economie
van de wol: de productie er van en de
verschuivingen die zij ondergaan heeft,
het verbruik van wol in de wereld en de
concurrentie van de vervangingsvezels, de
structuur van de wolnijverheid, de organisatie van den wolhandel, de ,schommelingen van de wolprijzen en hun oorzaken.
De lezer volgt zijn duidelijke en bondige
uiteenzetting met groeiende belangstelling
en wordt ook geboeid door zijn talrijke
rake opmerkingen en kantteekeningen.
Wij vinden het jammer dat er niet meér
gezegd werd over .de Belgische wolnijverheid en haar opmerkelijke evolutie in de
periode tusschen de twee oorlogen ; maar
wij moeten bekennen dat zulks minder
goed paste in het kader van dit boek.
Misschien vernemen wij daar meer over
in een volgend werk?
Van een meer algemeen standpunt bekeken zal vooral het hoofdstuk over de
termijnmarkt opgemerkt worden ; naast de
beschrijving vindt men daar een zeer genuanceerde beoordeeling van de werking
dier veel besproken instelling. Een tiental
statistische tabellen besluiten deze zeer
goed geslaagde en interessante monographie. R. Van Ooteghem

Friedrich

LUETGE, Die • landesherrlichen
ITrbarsbauern in Ober- und Niederbayern. — Quellen und Forschungen zur
Agrargeschichte. Band 2. Fischer, Tj e tpzig , 1943, 412 blz., P.M. 33.
De schrijver van dit werk, een .navorscher die zich rekenschap wil geven van
de geschiedkundige ontwikkeling van den
boerenstand, maakt ons hier met een leerrijke vondst bekend. Toevallig ontdekte
hij, bij opzoekingen in Beyersche archieven, een telling uit 1779. Doel er van was
zich rekenschap te geven v an den omvang en de beteekenis der zg. Landamialbelastung die men hinderlijk achtte en door
een jaarlijks te betalen recht wilde vervangen. Het onderzoek strekte zich over
Opper- en Nederbeyeren uit en de bijzonderheden die het relaas er van inhoudt, zijn voor den geschiedkundige leerrijk. Hier wordt ons echter enkel de inhoud meegedeeld van het ontdekt document, met voetnota's tot toelichting van
enkele vermelde bijzonderheden, vastgestelde leemten, enz. De korte inleidende
toelichting duidt verder aan tot welke
interessante vaststellingen' de geschiedkundige door bestudeering van dit rijk
documentatie-materiaal kan komen.
B. V.
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deden.
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Ook bij koud weer eischt de griep
haar offers. En zij vindt deze des te
gemakkelijker daar het organisme
thans is verzwakt . Op den duur kan
immers de gezondheid niet aan de
groote verschillen tusschen binnenen buitentemperatuur weerstaan.
Het is dus van belang bij de minste
voorteekenen von verkoudheid of
g r iep U aanstonds te verzorgen.
Schenkt Uw vertrouwen aan

ASPIRINE
TABLETTEN
Millioenen personen hebben reeds
bij griep of verkoudheid de
uitstekende diensten van Aspirine
ondervonden. Koortswerend beschermt U dit product tegen mogelijke complicaties en verkort tevens
aanzienlijk den duur der griep.
O~l /.'j()1
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ESCHERM UW GEZIN !

BB

EVEILIG UW HAVE EN GOED!

door het afsluiten van een

A.B.B.

verzekering bil de

ASSURANTIE VAN DEN
BELGISCHEN BOERENBOND N.V.
MInderbroedersstraat,

Verzekering onder de meest
gu nstige voorwaarden

Kostelooze verzekering
tegen stormschade

24,

Leuven

op het leven, tegen brand,
ongevallen. glasbraak, hagel.
sterfte van dieren. ===

van de goederen door de
bra n d poll s verzekerd.
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VERSCHIJN IN GEN EN
EN DE
BIJ DE VERSCHIJNINGEN
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moeten maken van
van een
eender
dereerste
eerste edities,
edities, zullen
zullen wij
wij
1943.
Wanneer wij
wij gebruik
gebruik zuJilen
zullen moeten

130

BIJ DE VERSCHIJNINGEN EN DE

da Fonseca, een bewerking in het Fransch vanvoorgaand boek (5) . De laatste
twee werken stellen het volledigst de gezamenlijke gebeurtenissen voor. Alle
gebruiken belangrijke documenten : het relaas van de verhooren die de zienertjes
werden afgenomen, verklaringen van ooggetuigen en voornamelijk verslagen die
de eenig nog levende zienster neerschreef. Deze verslagen zijn aanleiding geweest
tot de vernieuwing van de geschiedenis van Fatima in de laatste jaren (6) . Men
kan voornoemde auteurs door elkander controleeren; men kan hun werk
ook vergelijken met wat v ro eger verscheen, heel in het bijzonder met het verslag
der verhooren door Visconde de Montelo gepubliceerd (7) . Hun boeken zijn in
verscheiden opzichten als stichtelijke lectuur bedoeld. Kritisch staan ze niet
altijd op wetenschappelijk peil. We zullen moeten vaststellen dat ze storende

bijzonderheden wel eens bewimpelen. Maar zij verstrekken ons kostbare gegevens, wel niet altijd over de feiten zelf, d an toch over het voorkomen daarvan
in de voornaamste bronnen.
Wanneer historische bronnen buitengewone verschijnselen vermelden en ze als
bovennatuurlijke feiten voo rstellen, dan worden als van zelf twee vragen gesteld.
Zijn, de verschijnselen getrouw weergegeven ? Is de bovennatuurlijke verklaring
er van gegrond ? Het volstaat niet dat een getuige met een hoogstaand zedelijk
leen; zijn geestelijke bevindingen voorlegt, opdat men al zijn woorden voor de
juiste uitdrukking zou nemen van de door hem opgedane ervaring. Door de
jaren werden zijn herinneringen misschien gewijzigd, geidealiseerd verrijkt. De
vervorming k an soms zoo sterk zijn, dat m en v an een min of meer pathologisch
geval zal spreken. Maar zelfs dan kunnen de zedelijke ongereptheid en het even-

wichtig oordeel van den getuige gaaf blijven (8) . Wie met de psychologische vragen weinig vertrouwd is, denkt soms dat men de buitengewone psychische verschijnselen, visioenen bij voorbeeld en openbaringen, gemakkelijk voor al of niet
bovennatuurlijk kan uitmaken. Feitelijk valt het m eer dan eens niet
moeilijk, in de zoogenaamd bovennatuurlijke verschijnselen het zelfbedrog te
zien. Maar zoo lang de goddelijke oorsprong van buitengewone psychische verschijnselen niet bevestigd wordt door mirakelen of door de vervulling van
verwijzen naar de Portugeesche vertaling, die als titel draagt Nossa Senhora de
Fatima, Porto, 1934.
Onlangs publiceerde P. H. JONGEN, Montfortaan, Onze Lieve Vrouw van Fatima,
missionaris van Go d, Leuven, 1944. Dit boek maakt gebruik van de gegevens der
voorgaande werken, maar weet ze tot een volledige, levendige en boeiende geschiedenis van de gebeurtenissen te Fatima te schikken. — Ook aan P. Jongen betuigen
wij hier onzen dank, omdat hij zoo vriendelijk was, ons zijn bibliotheek over
Fatima ter beschikking te stellen.
(5) C. BARTHAS et G. da FONSECA, S.J., Fatima, merveille inouie, 2e uitg.,
(Fatima-éditions et Apostolat de la Prière) , Toulouse (1943) . De eerste uitg. is
van 1941. In 1943 bezorgden de a Fatima-éditions » nog een a nieuwe editie » slechts
licht verschillend van de tweede, die in het zelfde jaar verschenen was. Wij citeeren
steeds naar de tweede editie. Kan. Barthas heeft ook een geschiedenis der zieners van
Fatima geschreven : Il etait trots petite enfants, nieuwe uitgave, Rijsel-Toulouse, 1943.
(6) Zie da FONSECA, Maria spricht ... . b lz. 7 - 10; BARTHAS - da FONSECA,
Fatima ...
blz. 9 - 12; MORESCO, La Madonna ... , blz. 10 - 11.
(7) Zie Vicomte de MONTELO, Les grandes merveilles de Fatima,
Parijs, 1930.
Het werk is voorzien van een getuigenis van den bisschop van Leiria, die verklaart
dat het met den origineelen Portugeeschen tekst overeenstemt. Wij hebben ons dezen
laatsten tekst niet kunnen aanschaffen en gebruiken de Fransche vertaling.
(8) Zie A. POULAIN, S.J., Des grdees d'oraison, 10e uitg., Parijs, 1922, blz. 359 360. Laten wij ten minste enkele regels hieruit aanhalen : « Deze illusie ... kan
men ook buiten de mystiek waarnemen. Sommige geesten verzinnen geschiedenissen
en maken zichzelf wijs, dat ze hun werkelijk overkomen zijn. Zij zijn in hun verzinning
te goeder trouw ...
Voor alle andere zaken ... zijn deze lui ... redelijk en
verstandig, ofschoon doorgaans nogal onrustig en opgejaagd ... Er ontstaat een
eigenaardige verwarring tusschen hun verbeelding, die een scène construeert, en hun
geheugen, dat hun deze scène doet voorkomen als werkelijk gebeurd ... We zullen
dit begoochelingsverschijnsel, dat trouwens niet zoo zeldzaam is, verder niet trachten
te verklaren ». Zie hiervan een uiterst geval bij H. THURSTON, S.J., Three surprising Mystics : I. Domenioa dal Paradiso, in The Month, dl. 73, 1939, blz. 41 - 51.
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voorwie
wieeen
eenpersoonlijk
persoonlijkverantwoord
verantwoordoordeel
oordeel
niet kwalijk;
het gebeurde
gebeurde hebben
hebben wil.
wil.
over het
Kanunnik Manuel
Formigào werd
werd in den
den zomer
mmer van
van1917
1917aangeduid,
aangeduid,
Kanunnik
Manuel Nunes
Nunes Formigáo
door Mgr Joan
Joan Lima
Lima. Vidal,
Vidal, beheerder
beheerder van het
het Patriarchaat
PatriarCihaat vvan
Lissabon, om
om
an Lissabon,
door
van dichtbij
dichtbij na
te gaan
gaan wat
watteteFatima
Fatwa
voorviel.InIn
September,October
Octoberen
en
van
na te
voorviel.
September,
November ondervroeg
ondervroeg hij
IDj is het
het die
dieden
denschuilnaam
schuilnaam
hij herhaaldelijk
herhaaldelijk de
de zieners.
zieners. Hij
Visconde de Montelo
Montelo aannam
te publiceeren
publieeeren over
over Fatima.
Fatima. Het
Hetzonnewonder,
mnnewonder,
Visconde
aannam om te
hij, ««zal
nooit uit
uit het
hetgeheugen
geheugenworden
worden gewischt
gewischt v'Van
wie er
er getuige
getuige vvan
zegt hij,
an wie
an
zal nooit
was »; en ziehier 'zijn ,beschrijving: «De mn, naar het relaas van
een groot
grootwas»;enzihrjbcvng:«Dezo,arhtlsv
an een
dagblad, beefde,
de cosmische
cosmisohe wetten
wetten in,
in, bewoog
bewoog met
metschokken
schokken gelijk
gelijk
dagblad,
beefde, en
en tegen al de
men er nooit
nooit had
had waargenomen.
waargenomen. Zij
Zij wentelde duizelingwekkend
duizelingwekkend snel om haar
haar as,
as,
als was
was het
het een
een rad
rad in
ineen
eenvuurwerk,
vuurwerk, met
met om
om de
de beurt
:beurt al
al de
dekleuren
kleuren van
vanden
den
regenboog en
stralenibundels naar
alle kkanten.
En dit
dit meteorologisch
meteorologisch ververanten. En
regenboog
en met stralenbundels
naar alle
schijnsel,
apparaten der
der observatoria
observatoria niet
niet opnamen,
opnamen, kwam
kwam driemaal
driemaal voor
voor
schijnsel, dat de apparaten
en duurde
duurde ongeveer
ongeveer tien minuten
minuten»» (14)
(14).. Volgens
Volgens de
de aanhalingsteekens
aanhallngsteekens van
van de
de
Fransche vertaling waarop
waarop wij
wij steunen,
steunen, zou
zou de
degeheele
geheelebeschrijving
bescllrij'V'ingaangehaald
aangehaald
Fransche
zijn uit het
het ««groote
dagblad ».
Liever had men
men het
het persoonlijk
persoonlijk relaas
relaas van
van den
den
zijn
groote dagblad
». Liever
schrijver
gelezen. Misschien
Misschien verkoos
verkoos hij
citeeren, om
om tetelaten
latenopmerken
opmerken
schrijver zelf
zelf gelezen.
hij te citeeren,
dat
het over
over een
een algemeen
algemeen bekend
bekend feit
ging, in
inde
depers
personmidde
onmiddellijk
weerdat het
feit ging,
llijk weergegeven.
MiSscihien, om reden
reden van
van zijn
zijn schuilnaam,
schuilnaam, wilde
wildehij
hijzijn
zijnbeschrijving
beschrijving
gegeven. Misschien,
als v
an elders
als
IVan
elders uit
uit bevestigd
'bevestigd voorstellen.
voorstellen. Het ware
ware ook
ook mogelijk
mogelijk dat
dat hij
hij heel
heel
eenvoudig
van zij,
zij, door
door het
het ververeenvoudig zicihzelf
zichzelf zou
zou hebben
hebben aangeihaald.
aangehaald.Wat
Wat er
er ook
ook van
schijnsel met een
een aanhaling
aanhalingtete'beschrijven,
'beschrijven, schijnt
schijnt hij
hij deze,
deze, in
inhoofdzaak
hoofdzaakalthans,
althans,
voor
zijn rekening
rekening te nemen.
nemen. ZZoo
verwerft zijn
zijn beschrijving
:beschrijving gezag,
gezag, niet
niet het
voor zijn
oo verwerft
volle
gezag echter
echter dat
dat de
depersoonlijkheid
persoonlijkheid van
van den
den getuige
getuigehad
ib.adlaten
laten:verhopen.
verhopen.
volle gezag
De voornaamste
voornaamste bijzonderheden
bijmndel"heden die
of meer
meer
diewe
we in
in de
de andere
andere getuigenissen
getuigenissen min of
beklemtoond
reeds vermeld
vermeld:: het
het wentelen
wentelen der
der
beklemtoond zullen
zullen terugvinden,
terugvinden,staan
staan hier
hier reeds
zon met
met haar
haar glanzend
glanzend kleure
kleurenspel,
verplaatsingen, waarbij
waal'bij men
men zegde
zegde
nspel, alsmede verplaatsingen,
dat
ze beefde,
beefde, dat
d&t ze
ze geschokt
geschokt werd.
werd.
dat ze
Een professor aan de Universiteit
van Coimbra,
Coimbra, de Heer de
de Almeida
Almeida Garret
Garret (15)
(15),,
Universiteit van
heeft precies
precies willen
willen weergeven
weergeven wat
.wat hij
hij gezien
gezien had.
had. ««Ik
kwamaan
aan»,»,vertelt
vertelthij,
hij,
Ik kwam
« tegen
middag. De regen,
regen, die
die vanaf
den morgen
morgen niet
niethad
hadopgehouden,
opgehouden, werd
werd
vanaf den
tegen den middag.
nu door
door een hevigen wind voortgezweept en dreigde alles
alles te
tezullen
zullenoverstroomen.
overstroomen.
Ik bleef
Ibleef op
op den
den weg,
weg, die
die iets
iets hooger
hooger liep
liep dan
dan de
de plaats
plaatswaar,
waar, naar
naar men
men zegde,
zegde,
an d van die
de
visioenen gebeurden.
gebeuroen. Ik
stond op
op ongeveer
ongeveer honderd
honderd meter
meter afst
afstand
die
de visioenen
Ik stond
plaats. Het stortregende
plaats.
stortregende nu op
op de
de hoofden
hoofden van
vanallen
allendie
diewachten;
wachten;stroomend
stroomend
Het was twee uur
drong
door
kleederen. Het
uur na
na den
den middag
middag (volgens
(volgens
oo r de kleederen.
drong het
het water d
uur kort
kort na
. Sedert
het astronomische
astronomische uur
na twaalf
twaalf uur)
uur) (16)
(16).
Sedertenkele
enkeleoogenblikken
oogenblikken
waren
mnnestralen doorheen
doorheen het wolkendek
wolkendek gebroken.
gebroken. Aller
Allerblikken
blikkenhieven
hieven
waren de zonnestralen
zich
naar de
de zon,
mn, als
alsaangetrokken
aangetrokken door
door een
een magneet.
magneet. Ook
Ook ik
ikbeproefde
beproefde ze
ze
zich naar
waar
nemen. Zij
Zij kwam
kwam voor
voor als
alseen
eenscherp
scherpafgeteekende
afgeteekendeschijf,
schijf, ,glanzend,
,glanzend,
waar te nemen.
maar niet verblindend.
Te Fatima hoorde
ik ze beschrijven
maar
vellblindend. Te
hoorde ik
beschrijven als een
een mat
mat zilveren
zilveren
niet heelemaal
heelemaal juist.
juist. Neen,
Neen, haar
haar glans
glans was
was
schijf;
schijf; deze
deze vergeItJ'king
vergelijkingleek
leek me
me niet
blz. 21.
merveilles. ...
(14)
de MONTELO,
lIIIONTELO, L68
grande8 m61'1leille8
•. ,, blz.
21.
Les grandes
(14) de
(15),
ons dezen
dezen getuige
getuige voorstelt,
voorstelt, zegt
zegt verder
verder niets
niets over
over
(15).P.P. da
da Fonseca,
Fonseca, die
die ons
zijn
burgerlIjken stand.
stand.
zijn burgerlijken
(16)
schrijver bedoelt
bedoelt waarschijnlijk
waarschijnlijk den
den ««zonnetijd
», dien
dien men
men te Fatima volgde.
(16) De schrijver
zonnetijd »,
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heelemaai
was heelemaal
helder
fliikkering van een
een parel.
parel. Ze
Ze was
helderen
en wisselend,
wisselend,iets
iets als
als de flikkering
niet
helderen nacht;
de kleur
kleur niet van
van en
enevenmin
evenmin
niet als
als de
de maan
maan in een helderen
nacht; ze had er de
het
karakteristieke SCihemerlicht.
glanzend wiel,
wiel, dat
dat zou
zou
het karakteristieke
schemerlicht.Zij
Zijgeleek
geleekop
op een
een glanzend
ë zie; mijn
gesneden
parelmoer van.
~zie;
mijn
gesnedenzijn
zijn uit
uit het parelmoer
van_een
eenschelp.
schelp.Ik
Ik doe
doe niet
niet aan po
oogen
gezien. Zij
Zij geleek
geleek evenmin
evenmin op de
de zon
zon die
diedoorheen
doolileen de
de
oogen hebben
hebben het
het zoo
zoo gezien.
wolken schijnt; de
de zonnesc:h:ijf
zonneschijfwas
was niet
niet vaag, geenszins
wolkensch:ijnt;
geenszins gesluierd,
gesluierd, maar
maar scherp
scherp
onderscheiden
van de
de ruimte
ruimte daaromheen.
daaromheen. Deze
Dezelichtende,
lichtende,
onderscheiden:van
van het
het aohterplan
achterplan en van
veelkleurigeSCihijf
schijf leek
leek zich
zich duizelingwekkend
vlug te
te 'bewegen.
bewegen. Het was
veelkleurige
duizelingwekkend vlug
was niet
niet
de levende
levende flonkering
flonkering van
van een ster; buitengewoon
de
'buitengewoon snel
snel wentelde
wentelde ze
!Zeom
omzichzelf.
zichzelf.
van angst
angst uit
uitde
demenigte
menigte!
ZOnderdaarom
daarom
Opeens
Opeenseen
een_sclhreeuw,
schreeuw, een
een roep
roep van
! Zonder
minder
den hemel en
en genaakte
genaakte
mindergeweldig
geweldig te
te !Wentelen,
wentelen, maakte
maakte de
de zon
zon zich
zich los van den
'bloedrood
te verpletteren
'verpletteren onder
onder haar
haar geweldige
geweldige
bloedroodde
de aarde,
aarde, terwijl
terwijl zij
zij dreigde
dreigde alles
alles te
vuurmassa.
de verschijnselen
:verSCihijnselen die ik
ik
vuurmassa.Het
Het waren
waren -vreeselijke
vreeselijke oogenbllkken...
oogenblikken ... Al de
mededeelde
waargenomen, kalm
zonder me>
te
mededeeldeen
en beschreef,
beschreef,h€lb
hebik
ik koel
koel waargenomen,
kalm en
en zonder
me te
verplaatsen.
verklaren»» (17),
Het loonde
loonde wel
wel
verplaatsen.Anderen
Anderen·mogen
mogenlZe
ze uitleggen
uitleggen en
en verklaren
(17). Het
de moeite,
moeite, dit
dit getuigenis in zijn
de
zijn geheel
geheel aan
aan te
tehalen;
halen; want
iWantduidelijk
duidelijk gaat
gaat deze
deze
te geven.
geven.
·getuige
getuige zijn
zijn indrukken
indrukken na
na om
om de
de zaken
zaken objectief
objectief waar
waar te nemen en weer te
De
Heer de Almeida
.A;lmeida Garret
Garret beschrijft
beschrijft lang de
de getemperde,
getemperde, maar
maar zoo
zoo eigenelgenDe Heer
aardige
ze met
methaar
haar
aardige klaarheid
klaarheidvan
van de
de zonnescb:ijf.
zonneschijf.Hij
Hijbevestigt
bevestigthet
het feit
feit dat
dat ze
wisselend
zic:hJzelf leek
leek te
tedraaien.
draaien. Hij
Hij geeft
geefteen
eenandere
andere
wisselendlicht
licht heel
heel 'Vlug
vlug om zichzelf
beweging aan:
aan : een
beweging
een verplaatsing
verplaatsing waarbij
iW&al'lbij men
men zelfs
zelfs den
den indruk
indruk kreeg
kreeg als
als zou
zou
de zon,
zon, los van
de
van het
hetfirmament,
firmament, naar
naar de
deaarde
aardetoekomen.
toekomen.
Het derde
'Het
derde getuigenis
getuigenis komt
komt van
van den
den Heer
HeerAvelino
Avelfuode
deAlmeida,
Almeida,hoofdredacteur
hoofdredacteur
van het
het dagblad
Seculo te
van
dagblad 00 8eoo10
L1ssa.bon en alom
alom bekend,
bekend. zoo
zoo deelt
deelt men
men ons
ons
te Lissabon
mede, als ««vrijmetselaar
vrijmetselaar en
mede,
en •·bestrijder
Hij was
was den
den 13e.
13
estrijdervan
van de
de Kerk»
Kerk » (1S).
(18). Hij
October
zelf had
had hij
hij in
inzijn
zijndagblad
dagblad een
een
October 1917
1917 naar
naar Fatima
Fatima gereisd;
gereisd; dien morgen zelf
artikel vol mispr:ijrzen
verschijningen te Fatima
Fatima (19).
misprijzen en spot gepubliceerd over de verschijningen
In
den avond
avond van den
den 13e.
130n zond
!ZOnd hij
hij een
een verslag
verslagvan
vanhet
hetvoorgevallene
voorgevallene onder
onder
In den
den titel
den
titel: V~bazenàe
ge,beurtenÎ8sen. Hoe
Hoe de
demicklagzon
miààagzongeclanst
geM/lUltheeft
heeftte te
Verbazende gebeurtenissen.
Fatima. Wij
Fatima.
uit hetgeen
hetgeen onmiddellijk
onmiddellijk betrekking
betrekking heeft op
op het
hetzonnezonneWij lichten
lichten er uit
wonder :: «Men
eenig schouwspel
schouwspel bij,
bij, ongelooflijk
ongelooflijk voor
voor wie
wieer
er
wonder
« Men woont
woont dan
dan een eenig
geen getuige
getuige van
van was.
was. Men
Men ziet
ziet een
eenontzaglblce
ontzaglijke menigte
menigte zich
zich naar
naar de
de zou
BOn
geen
keeren, die, in vollen middag, vrij is gekomen van wolken.. Het
Hethemellichaam
hemellichaamkern,divolmagrjisekonvwl
doet aan een
een bleek
bleek zilveren
dlveren plaat
plaat denken
denken en
enmen
menkan
kanerer
ongehinderdrecht
recht
doet
ongehinderd
naar kijken.
kijken. Het brandt
·brandt niet,
niet, het
het verblindt
'V'el'blindt niet;
niet; een
eenverduistering
verduistering zou
zoumen
men
naar
zeggen. Maar
:Maar ineens
Ineens een
een geweldig
geweldig geroep
geroep en
enwij
wijhooren
hoorende
denaastbijzijnde
naastbijzijnde toet0eschouwers [persoonlijk
[persoonlijk ,bevond
den weg
wegbuiten
buitendedeopeengepakte
opeengepakte
schouwers
beyondhij
hij zich
zich op
op den
menigte] roepen
roepen:: Mirakel
lMlr8lkel!! mirakel
:mirakel!! Wonder
Wonder!! wonder
wonder!! Voor
Voor de
deverbaasde
verbaasde
menigte]
van dat
dat volk
volkwaarvan
waarvande
dehouding
houdingons
onsininde
debijbelsche
bijbelschetijden
tijdenterugplaatst,
terugplaatst,
oogen van
dat, vol
vol van
vanontzag,
ontzag,met
metontbloote
ontblootehoofden
hoofdenopziet
opzietnaar
naarden
denblauwen
blauwenhemel,
hemel,
en dat,
de zon
zon gebeefd,
gebeefd, zij
zij heeft
heeftschokken
schokken gekend
gekend zooals
zooals men
mener
ernooit
nooitwaarnam
waarnam
heeft de
,buiten alle
alle cosmische
cosmische wetten
wetten om.
om. De
Dezon
IZOnheeft
heeft« «gedanst
zooalsdedeboeren
boeren
en buiten
gedanst »,»,zooals
het typisch
: « «Het
Het
typiSch uitdrukken.»
uitdrukken.» Na
Na het
hetwonder
wonderondervraagt
ondervraagt men
menelkander
elkander:
grootste getal
,bekent het
het beven,
beven, het
het dansen
dansen van
van de
de zon
zongezien
gezientetehebben;
hebben;
grootste
getal bekent
anderen ec:hter
'beweren dat
gliiinIachend gelaat zagen
zagen van
vanOnze
Onze Lieve
Lieve
anderen
echter 'beweren
dat zij
zij het
het glimlachend
Vrouw
VroUiW zelf;
zelf; zij
zij zweren
zweren dat de zon
IZOn om
om zichzelf
zichzelf wentelde
wentelde gelijk
gel~ik het
het rad
rad van
vaneen
een
vuurwerk, dat
neerkwam, tot
de aarde
aarde brandden
brandden .••
Eenandere
andere
vuurwerk,
dat zij neerkwam,
tot haar stralen de
... Een
vertelt dat
dat hij
hij herhaaldelijk
heriha.aldelijk andere
andere kleuren
ziehier het
het einde
einde van
vanhet
het
vertelt
kleuren zag.»
zag. » En ziehier
artikel:« «Aan
bevoegde-personen
personen uitspraak
uitspraak tetedoen
doenover
overden
denmakaberen
makaberen
artikel
Aan dedebevoegde
0D

(17)
(,17) da
da FONSECA,
FONSECA, Maria
Maria spricht
spricht . ,. ,.,., blz.
-blz. 82
82 -- 83.
83.
(18)
..
blz.
(18) BARTHAS
BARTHA:S -- da
da. FONSECA,
FONSl!lCA, Fatima
Fatima".,
blz. 291.
291,
(19)
(19) Dit
Dit artikel
artikel werd
werd overgenomen
overgenomen door
door BARTHAS
BARTHAS -- da
da FONSECA,
FONSECA, op.
op. cit.,
cit., blz.
blz.
292
292 -- 294.
294,
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VOORZEGGINGENVAN
VAN FATlMA
FATIMA
VOORZEGGINGEN

dans
Fatima, vandaag
vandaag Hwanna's
opklinken bff
bij
dans:van
vande
de zon
zon die,
die, te Fatima,
Hosanna's heeft
heeft doen
doen opklinken
die natuurlijkerwijze
natuurlijkerwijze indruk
(zoo verzekeren
verzekeren
de
de geloovigen
geloovigen en
en die
indruk heeft
heeft gemaakt (zoo
me
bij de
de vrijdenkers
vrijdenkers en
bij anderen,
anderen, welke,
het
me geloofwaardige
geloofwaardigegetuigen)
getuigen) bij
en bij
welke, om het
godsdienstige
godsdienstige onbekommerd,
onbekommerd,gekomen
gekomenwaren
warenop
op deze
deze voortaan
voortaan vermaarde
vermaarde hooghoogvlakte»
Kortom, de schrijver,
schrijver, moeilijk
moeilijk te verdenken
verdenken van
van overdrijving,
overdrijving, vervlakte » (20).
(20). Kortom,
klaart dat,
dat, voor
voor de
de oogen
schokken
klaart
oogen der
der menigte,
menigte, de
de zon
zon gebeefd
ge'beefd heeft
heeftmet
met« «schokken
zooals
waarnam en
buiten alle cosmische
cosmische wetten
wetten om
om ».
». Hij
Hij ververzooals men
men er
er nooit
nooit waarnam
en buiten
klaart
beven gezien
gezien hebben,
hebben, wat hij
hij overigens
overigens niet
niet had
had kunnen
kunnen
klaart niet
niet dat
dat allen het beven
nagaan;
getal»» plaatst hij
hij geen
geen
nagaan; maar
maar tegenover
tegenover de
de bewering
bewering van
van «het
« het grootste
grootste getal
ontkennend
bij, dat sommigen
sommigen iets
ietsanders
anderszouden
zouden
ontkennendgetuigenis:
getuigenis .. hij
hijvoegt
voegt er
er slechts bij,
wisselende kleuren
de zon
zon en
enhaar
haardraaiende
draaiende
bemerikt
bemerkthebben:
hebben zoo
zoo de wisselende
kleuren in
in de
beweging.
Almeida deelt
niet uitdrukkelijk
uitdruk'kelijk mede
beweging.De
De Heer
Heer de
de Almeida
deelt ons
ons niet
mede dat
dat hij
hij zelf
het
vooreerst noemt
noemt
het ,be'Ven
beven van
van de
de zon
zon waarnam.
waarnam. Toch
Tochlijkt
lijkthij
hijhet
het te
te bekennen
bekennen:vooreerst
hij
van was
was»;
hij het
het schouwspel
schouwspel «eenig
« eenig en
en ongelooflijk
ongelooflijkvoor
voorwie
wie er
er geen getuige van
»;
daarbij
doen over
over
daarbijdoet
doethij
hijeen
een ,beroep
beroep op
op de
de bevoegde
bevoegde personen
personen om
om uitspraak
uitspraak te
te doen
dezen
«zonnedans
hij, ««natuurlijkerwijze»
gemaakt
dezen «
zonnedans»,», die,
die, 'zegt
zegt hij,
natuur1Vcerwijze »lndruk
indruk heeft
heeft gemaakt
op ongeloovigen
op
ongeloovigen en
en onverschilligen.
onverschiIligen.
Blijft
het verslag
verslag over
over van
vanPater
PaterLourengo
LQurenço Pereira.
Pereira. Hij
Hij schreef
schreef
Blijft nog
nog het
het
aIs missionaris
missionaris in
in Indië;
Indië; maar
maar den
den 13..
13 en October
October 1917
1917 beyond
hervond hij
hij zich
zich
het als
in
dorp bij
,bij Fatima.
Fatima. Ondervraagd
Ondervraagd door
door den
den Bisschop
Bisschop van
van Mylapore,
Mylapore, Mgr
Mgr
in een dorp
Antonio Teixeira,
Teixeira, schreef
schreef hij
Veertien jaar
Antonio
hij:: ««Veertien
jaar zijn
zijn sedert
sedert dat
dat voorval
voorval ververloopen,
indrukken die
die mijn
mijn jonge
jonge
loopen, maar
maar levendig
levendig bewaart
bewaart mijn
mijn geheugen
geheugen de
de indrukken
geest
onderging Ibij
het wonderbare
wonderbare schouwspel
zon, den
den 13..
13 October
OcWber
geest onderging
bij het
schouwspel van
van de
de zon,
toen nauwelijks
nauwelijks negen
,bezocht de
de lagere
lagere school
school van
van
1917.
1917. Ik
Ik was
was toen
negen jaar
jaar 'Oud.
oud. Ik bezocht
mijn
dorpje, op een eenzamen heuvel,
heuvel, recht
recht tegenover
tegenover
mijn geboortestreek
geboortestreek in
in een klein dorpje,
den
berg van
van Fatima,
Fatima, op
een afstand
afstand van
van tien
tien tot
tot elf
elfkilometer.
kilometer. Het
Het was
den berg
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val der zon betreft, in zoover deze de nakende beweging overtreft welke
Professor de Almeida Garret noteerde, en welke nog tot dezelfde orde kan
behooren als het beven en schokken door de andere twee verslagen aangegeven;
in mover zeg ik, zou ik geneigd zijn ze aan den jeugdigen ouderdom van den
getuige en aan zijn opwinding toe te schrijven. Het belang van dit relaas ligt
wel hierin dat het de voorgaande bevestigt; maar meer nog, dat het van iemand
uitgaat die verscheidene kilometers van de Cova Za Ina verwijderd was.
Hoe zullen we het vermaarde wonder van Fatima dan opvatten ? Een zonverschijnsel werd waargenomen door de menigte in de Cova da Iris verzameld,
ook door getuigen van omliggende dorpen. Het duurde verscheidene minuten;
het kwam volstrekt ongewoon voor, en was zeker niet te vergelijken met het
bijzondere lichtspel, waarmede de zon soms door de wolken breekt. Het licht
der zon was verbleekt; zonder verblinding kon men er recht in zien; zoo werd
het mogelijk te bewonderen wat de toeschouwers spontaan den zonnedans
noemden. De aangegeven getuigenissen bieden reeds een ernstige waarborg,
of zoo men wil een goed begin van bewijs ; voor volgende feiten. De zon maakte
den indruk om zichzelf te wentelen, met weergiansen in wisselende kleuren. Zij
werd plots bewogen als door bevingen, door schokken; zoozeer dat zij op een
zeker oogenblik den indruk kon wekken de aarde te genaken, als zou zij er op
willen vallen (22).
Die wonderbare gebeurtenis staat niet 'heelemaal alleen in de geschiedenis
van de verschijningen te Fatima. Getuigen verklaren, dat zij den 13.. October
nog andere buitengewone feiten hebben waargenomen. Een witte wolk bij voorbeeld, die, terwijl de zieners Onze Lieve Vrouw aanschouwden, op de plaats
der verschijning opsteeg. Reeds bij de voorgaande verschijningen had men bevreemdende atmospherische gebeurtenissen opgemerkt. Zoo zagen verscheidene
getuigen, den 13.. September, « een soort van bloemenregen uit den hemel,
die verdween eer hij de aarde raakte » (23). We zouden weliswaar niet gemeend
hebben dit verschijnsel te moeten vermelden, ware het niet op een eigenaardige
wijze bevestigd. Het geschiedde weer, vertelt men ons, den 13 en Mei 1918 en
den 13.. Mei 1924. De laatste maal was de Bisschop van Leiria er van getuige;
en de Heer Antonio Rebelo Martins, Vice-Consul van Portugal in de Vereenigde
Staten, toen ook te Fatima aanwezig, bekwam er een fotographische opname
van. Deze is, met een getuigenis en verscheidene handteekenMgen, afgedrukt
in het boek van Kanunnik Barthas (24). Geen echter van deze buitengewone
feiten mag met het zonnewonder vergeleken worden (25).
HET GODDELIJK TEEKEN

Aanvaarden we als een waarschijnlijke opinie dat het zonnewonder van Fatima
(22) De getuigenissen, die wij kennen, veroorlooven ons. niet met Kan. Barthas
te zeggen a Opeens zien al degenen, die deze menigte uitmaken, zonder uitzondering,
dat de zon loskomt van den hemel en zich met hoekige sprongen op hen neerstort,
terwijl zij een steeds heviger warmte uitstraalt » (BARTHAS - da FONSECA, op.
att., blz. 73). Ze laten ons evenmin toe met P. Jongen het phenomeen aldus te
beschrijven : « Het is als maakte de zon zich los van het firmament. In zigzag
doorklieft zij de hemelen, en iedereen heeft het gevoel, dat zij zich op de men.. en
gaat werpen, om hen te verpletteren » (Onze Lieve Vrouw . .
blz. 121).
(23) de MONTELO, Les grandes merveilles . .
blz. 52.
(24) BARTHAS - da FONSECA, Fatima . .
blz. 204 - 205, XXI - XXII.
(25) In de kerkelijke annalen treffen wij maar uiterst zelden verschijnselen aan
die eenige analogie vertoonen met het zonnewonder van Fatima. Een dat er nog
het meest op gelijkt deed zich voor te Migné den 17e. December 1926. Hier verscheen
een groot lichtend kruis gedurende de isluitingspreek van een missie in open
lucht. De priester VRINDTS heeft hierover een lijvig boek geschreven : La croix
de blip né vengée de l'incrédulité, Parijs, 1929. Wij waren niet in de gelegenheid
om het te raadplegen. Een goede uiteenzetting over de zaak vindt men bij
H. THURSTON, S.J., Beauraing and other Apparitions, Londen, 1934, blz. 94 - 102.
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ongeveer geschied is gelijk wij het beschreven. Zal men het dan als een goddelijk
teeken een mirakel, moeten beschouwen ? In de studiën over zinsbegoocheling
en nergens, dat zulke ontzaglijke hallucinaties een overtalrijke menigte
Men
zouden aangegrepen hebben en, wat meer is, Waa rnemers op een afstand
van verscheidene kilometers. In de meteorologische werken wordt er geen
geval van buitengewone uit st raling van het zonnelicht vermeld, dat ooit
gezichtswaarnemingen heeft opgewekt gelijk aan die te Fatima. Welnu, zulk
ongehoord wonder greep plaats, nadat sedert drie ma an den een groot mirakel
was aangekondigd voor dien dag, die plaats, dat uur, mag men zeggen, om den
goddelijken oorsprong 'der openbaringen te bevestigen. Deze aankondiging staat
volkomen vast; zij is het die een z oo grooten toeloop van geloovigen en nieuwsgierigen naar Fatima lokte (26) . Is zulk volmaakt samenvallen wel geloofbaar, zoolang men er geen teeken in ziet door een geestelijke en bovenaardsche
oo rzaak tot de menschen gericht ? Men zal misschien zeggen dat bet geloof
van de menigte bij wijze van zinsbegoocheling het zonnewonder heeft doen
waarnemen, en dat het samenvallen dus vanzelf uitgelegd wordt ,zonder de
daadwerkelijke bed oe ling van een bovennatuurlijk verstand. Maar hoe zou
het geloof bij de ongeloovigen evenals bij de geloovigen dit visioen hebben
opgedrongen ? Daarbij was de natuur van het mirakel niet voorzegd, en hoe had
het geloof dan dezelfde hallucinatie opgewekt op kilometers afstand ? Het zou
eindelijk wel onwaarschijnlijk blijven, dat de begoochelende kracht, die men
aan het geloof toeschrijft, zich voor één keer zoo buitengewoon zou overtroffen
hebben, zoo juist gepast nog om een voorzegging te doen uitkomen. Zal men het
wonder aan onbekende natuurkrachten toeschrijven en, in 'zijn samenvallen met
de plaats en den tijd voor het groote mirakel voorzegd, alleen een blind toeval
zien ? Maar een verschijnsel dat, zonder een bovennatuurlijk teeken te zijn, zoo
duidelijk buiten het regelmatig verloop v an de natuur staat, ware op ziØlf
reeds totaal onwaarschijnlijk. Indien het daarbij nog samenvalt met de plaats en
den tijd waarop een groot mirakel voorspeld werd, wordt de onwaarschijnlijkheid
wel verdubbeld. Om bij het waarschijnlijke te blijven, zal men eerder in het
wonder v an Fatima, een teeken zien d oo r een bovennatuurlijke macht aan de
menschen gegeven. Met andere woorden, wil men niet aan een duïvelsch
bedrog denken, — en de weldoende gevolgen v an Fatima wijzen deze hypothese
wel af, -- dan zal men liever in het wonder een goddelijk teeken, een mirakel
erkennen.
Zulk een oplossing k an wel niet aanvaard worden d oo r wie a priori de mogelijkheid ontkent v an mirakuleuze teekenen. Maar een gezonde wijsbegeerte laat
dat ontkennen niet toe. Houdt men dan goddelijke teekenen voor aannemelijk,
Ø. lijken de feiten naar zulk een teeken te wijzen in het wonderlijk gebeuren te
Fatima. Gelooft men reeds in de Heilige Kerk als in een instelling die God
soms met mirakelen begiftigt, dan spreken dezelfde feiten nog een klaardere
taal. Zulk een verbijsterend wonder nochtans, zoo weinig bescheiden zou men
zeggen, wekt bij ernstige menschen, die waarlijk niet naar het rationalisme overhellen, een min of meer taai wantrouwen op. En ja, om met omzichtigheid
aanvaard te warden, dient een wonder des te sterker bevestigd, naarmate het
meer ongewoon is. Daarom juist hebben wij, omtrent de meest mark ante
bijzonderheden van het zonnewonder, de hooger vermelde getuigeni ss en slechts
als een goed begin v an bewijs aangezien. Maar anderzijds past het ons de
teekenen te aanvaarden die God ons zenden wil, liever dan Hem diegene voor
(26) In de ondervraging van den 27e. September 1917 verklaarde Lucia aan Kan.
Nunes Form ' igao : a Zij [0. L. Vrouwe heeft mij gezegd, dat zij den 13e. October
een mirakel zal doen, opdat gansch het volk werkelijk aan haar verschijning zou
gelooven » (de MONTELO, Les grandes merveilles ... , blz. 65) .
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te schrijven welke ons behagen. Men hoede zich ook voor een weinig coherente
houding : klagen over het bescheiden voorkomen van het grootste getal der
mirakelen, en er bij voorbaat sommige afwijzen, die schitterender zouden zijn.
Zoo men nu het vermaarde wonder van Fatima als een werkelijk goddelijk
teeken beschouwt, dan heeft het weinig belang of God het gesc,rieden liet door
een rechtstreeksche inwerking op de vermogens der toeschouwers, dan wel (wat
misschien waarschijnlijker is) door een ongewone uitstraling van het zonnelicht boven 'Fatima. Bel angrijk echter is het, dat het wonder, als bevestiging
beloofd van den goddelijken oorsprong der verschijningen, ze metterdaad waarborgt.
Zulke waarborg komt wel van pas; w ant men ziet niet hoe de visioenen van
Fatima door zichzelf hun goddelijken oorsprong zouden aangeven. Dat verscheidenen ze gezamenlijk waarnamen, dat de verklaringen der zieners in het
algemeen overeenstemden (27) , dat hun oprechtheid en vroomheid schijnen vast
te staan; alleen wie de psychologische problemen te weinig kent, zal dat voor
beslissend houden. Tegenover de gunstige teekenen kan men er overigens
ongunstige stellen. Deze laatste, die we bij de recente schrijvers over Fatima
niet meer aantreffen, moeten toch ook vermeld worden. Den 11en October
onderhield Kanunnik Nunes Formigáo zich met Mevrouw dos Santos, de moeder
van Lucia; deze bekende dat zij aan Lucia en aan haar andere kinderen het
verhaal van de verschijningen van La Salette had voorgelezen (28) . Die lezing
lijkt wel de geheele reeks der verschijningen voorafgegaan te zijn. Het is dan
ook natuurlijk dat men zich afvraagt of de geschiedenis van La Salette, met
zijn bekend geheim, geen aanleiding gaf tot ha'lluc'inatie. Noteeren we nocht ans
dat de moeder van Lucia zich niet herinnerde haar dochter nog over La Salette
te hebben hooren spreken. Lucia zelf, op haar beurt den 11" October ondervraagd, verklaarde aan dat verhaal nooit meer gedacht te hebben en het aan
niemand te hebben verteld (29) . Naar het zeggen v an Kanunnik Formigeto,
heeft Mevrouw dos Santos hem ook medegedeeld dat, een jaar ongeveer vóór
den herfst van 1917, Lucia en « de andere kinderen » (de uitdrukking lijkt

minstens Francisco en Jacinta aan te duiden) « een gestalte » gezien hadden
« in een soort van laken gehuld, dat belette het +gelaat te zien ». Daarover ondervraagd door den Kanunnik, had Lucia eerst geantwoord « dat het niets was ».
Den 19" October echter, toen men h aa r verzocht het feit te verklaren, zweeg
ze; daarna, op de vraag van den Kanunnik of zij gevlucht was, antwoordde ze :
« Welzeker, ik ben gaan loopera; '. » CM). Zouden onze herdertjes dus, zeven
maanden ongeveer voor de verschijningen v an Onze Lieve Vrouw, een soort van
hallucinatie gekend hebben ? Dat zou, tegenover de daarop volgende visioenen,
een zeker wantrouwen opwekken. In den avond eindelijk van den 13eII October
1917, enkele uren na het groote wonder, werden de zieners nog eens ondervraagd.

Toen beweerden Lucia en Jacinta dat Onze Lieve Vrouw het einde van den
oorlog had aangekondigd voor dien dag zelf. Ziehier de woorden van Lucia :
« Zij heeft ons gezegd ... dat de oorlog vandaag zou eindigen en dat wij heel
binnenkort onze soldaten mochten verwachten » (31) . Den 19en October houdt

(27) Deze overeenstemming zou meer indruk maken, indien zij gebleken ware in
de gezegden der kinderen, onmiddellijk na elk visioen, nog voor dat een gemeenschappelijke versie zicih zou hebben kunnen vormen. De ondervragingen, waarvan
xelaas werd opgemaakt, zijn maar begonnen vanaf den 27en September. Ook de ondervraging van den 13e. October geschiedde pas 's avonds, verscheidene uren na de verschijning.
(28) de MONTELO, Les grandes m•erveilles ... , blz. 71.
(29) Op. cit., blz. 75.
(30) Zie op. cit., blz. 96 .
(31) Zie op. cit., blz. 80, 85.
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Lucia hetzelfde nog vol, door alles heen (32) . Jacinta verklaart dat Onze Lieve
Vrouw zou gezegd hebben : « Indien de menschen zich verbeteren, zal de oorlog
eindigen; anders zal de wereld tot h aar einde komen » ; maar zij voegt er bij dat
Lucia het beter gehoord heeft dan zij. Dan bepaalt zij nader : « Onze Lieve Vrouw
heeft gezegd dat de oorlog zou eindigen, wanneer zij in den hemel zou aankomen » ; en daarna : « Ik geloof dat het Zondag zal gedaan zijn » (33) . Zooals
men ziet, is het kind verlegen, en het fantaseert (34) .
Al zijn deze bijzonderheden eerder ongunstig, hun belang mogen we niet
overdrijven. Hoe het ook weze, men voelt zich geneigd de visioenen van
Fatima onder de verbeeldingsvisioenen te rangschikken (degene, waarbij men
een niet tegenwoordig voorwerp ziet alsof het tegenwoordig was) . Evenzoo wat
de ziensters hoorden, men is geneigd , het te aanzien als in de verbeelding
gehoord. De voornaamste reden hiervan is dat de Dame door de drie kinderen
gezien werd en door de twee ziensters gehoord, maar dat geen van de andere
aanwezigen haar zag noch hoorde. Zonder bezwaar aanvaarden de th eologen,
dat God verbeeldingsvisioenen verleenen k an ; wat beteekent dat Hij verschijnselen kan veroorzaken die op hallucinatie gelijken, doch die een door Hem
gewaarborgde beteekenis in zich dragen (35) . Als het zoo is, kon de kennis
van de feiten van La Salette bij Lucia wel aanleiding zijn tot hallucinatie, maar
zij kon ook de ziel van het kind eenigermate voorbereiden om haar visioenen
te ontvangen van den Hemel . Wat het voorbarig aankondigen, betreft van
het einde van den oorlog, het hoeft ons niet te verwonderen dat het zonnewonder, samen met de begeestering van de bedevaarders, voor de zienertjes het
onmiddellijk einde van de ramp beteekend heeft. Evenmin verwondert het ons
dat een dag als die 13e October hen wat duizelig maakte en dat zij hun
kinderlijke verklaring der feiten aan Onze Lieve Vrouw toeschreven. Blijft het
visioen van de gesluierde gestalte over; maar men zal verder zien dat daarbij
(32 Ziehier een uittreksel uit de ondervraging : « Heeft O. L. Vrouw den 13e.
van die maand gezegd, dat de oorlog nog dienelfden dag zou eindigen ? Welke
zijn haar woorden ? -- Dit heeft ze gezegd : « De oorlog eindigt vandaag, men mag
weldra uw militairen verwachten » , -- Heeft ze gezegd : «hen mag uw militairen
verwachten », of: «hen mag uw soldaten verwachten » ? Ze heeft gezegd : « Men
mag uw militairen verwachten ». — Maar merk op, dat de oorlog nog altijd doorgaat !
De kranten zeggen, dat er nog gevochten werd sedert den 13e. ! Hoe kan men dit
verklaren, als O. L. Vrouw gezegd heeft, dat de oorlog dien dag een einde nam ?
ik weet het niet ! Ik weet alleen maar wat ik haar heb hoorgin zeggen, dat de
oorlog den 13e. eindigde. Meer weet ik niet. Enkele personen beweren, dat
ze dien dag hebben hooren zeggen, dat O. L. Vrouw verklaard had, dat de
oorlog weldra zou eindigen. Is dat zoo ? -- Ik heb de woorden zelf van O. L. Vrouw
herhaald » (op cit., blz. 94 - 95).
Een duidelijker verklaring is niet mogelijk. P. da Fonseca, die een groot gedeelte
van de ondervragingen van Kan. Formigito weergeeft, laat uit de ondervraging
van den 13e. October het gezegde wegvallen, dat betrekking heeft op de voorspelling
van het einde van den oorlog ; hij haalt verder niets aan uit de ondervraging van den
19e. October. Ik weet niet waarop de argelooze versie der feiten die hij ons voorstelt
wel berusten mag, O. L. Vrouw, schrijft hij, verklaarde « dat de oorlog weldra een
einde zou nemen en dat de soldaten weldra zouden terugkeeren » (Maria spricht .. .,
blz. 77; cfr. BARTHAS - da FONSECA, Fatima . . ., blz. 71) . Van denzelfden aard
is de versie van E. H. Moresco : O. L. Vrouw verzekerde « dat, als de menschen zich
zouden verbeteren, de oorlog weldra een einde zou nemen » (La Madonna ... ,blz. 102) .
(33) de MONTELO, Les grandes merveilies ..
blz. 99.
(34) Ze schijnt ook nog te fantaneeren in een vree md antwoord, dat ze gaf
den 2e. November. O. L. Vrouw zou in de verschijning van Augustus gezegd hebben
« Als ge niet zoudt wegvluchten, naar Curêm (?), zou St. Jozef met het Kind Jezus
komen om den vrede aan de wereld te schenken, en ook O. L. Vrouw van den
Rozenkrans, met twee engeltjes, een aan elke zijde » (op. cit., blz. 102). In dezelfde
ondervraging herhaalt het kind nogmaals, dat O. L. Vrouw den 13e. October gezegd
had, dat de oorlog dien dag een einde zou nemen (op, cit., blz. 103).
(35) Sommige psychologen spreken hier van een « hallucinatie van bovennatuurlijken
oorsprong » (F. FRANSEN, Autour des faits de Beauraing, in Saint Luc médical,
dl. XI, 1933, blz. 165), of van « goddelijke hallucinaties » (P. QUERCY, Les haltucinations, Parijs, 1936, (blz, 133 - 146) .
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een geheel andere hypothese nog gemaakt kan worden dan die van een hallucinatie (36) .
Wat er van dit laatste punt ook zij, de ongunstige teekenen beletten niet,
naar het ons voorkomt, dat de balans nog beslist overhelt naar een bovennatuurlijken oorsprong der verschijningen. Dit besluit zou vaster worden, indien
men de werkelijkheid van het zonnewonder, gelijk wij het beschreven, grondiger
bewees. Daarover moeten belangrijke inlichtingen voorhanden zijn in de dossiers
van het kerkelijk onderzoek te Leiria gehouden; wellicht ook in andere Portugeesche documenten die wij in de huidige omstandigheden niet konden raadplegen.
Ons oordeel over de verschijningen van Onze Lieve Vrouw van Fatima zal nog
rekening moeten houden met gewichtige gegevens die wij verder in onze uiteenzetting zullen ontmoeten, in het bijzonder met de kerkelijke goedkeuring van
den Bisschop van Leiria, en met de aanmoedigingen uit Rome.
II. DE BEDEVAART NAAR FATIMA EN HET LOT DER ZIENERS
FATIMA NA DE VERSCHIJNINGEN

Het groote wonder van den 13" October 1917 had de reeks der verschijningen
afgesloten. Maar de beroering die deze soort v an goddellijke handteekening in
het geheele land deed ontsta an , vestigde voorgoed de bedevaart naar Fatima.
Weliswaar was het begin nederig. In de eerste twee jaren vergaderde men bij een
landelijken triomfboog, op de plaats der verschijningen opgericht; in 1919
bouwden vrome geloovigen daar een ka pe l; maar de bedevaarders stroomden
steeds talrijker toe. Tamelijk lang bleef de kerkelijke hiërarchie in Portugal
heel gereserveerd. Eerst in 1921 bij den vierden verjaardag der laatste verschijning, stond de Bisschop van Leiria, Monseigneur Correia da Silva, toe bij
groeten volkstoeloop de Heilige Mis in de Cova da Ina te lezen. Hij had
op die plaats een vrij uitgestrekt terrein aangekocht, dat men voor de bedevaarten begon in orde te brengen. Rond dien tijd, den 3en Mei 1922, zette hij
officieel het kerkelijk onderzoek in over de wonderbare feiten te Fatima.
Het werk van de daarmee belaste commissie nam jaren in beslag. Na
voltooiing er van, schreef de Bisschop aan zijn diocesanen een herderlijken
brief, met volgende goedkeuring : « Wij besluiten : vooreerst vertrouwenswaardig
te verklaren de visioenen der kinderen in .. de Cova da Iria, parochie Fatima,
in ons bisdom, van den 13" Mei tot October 1917; ten tweede den eeredienst
tot Onze Lieve Vrouw van Fatima officieel toe te laten » (37) . Deze kerkelijke
goedkeuring werd, den 13" October 1930, in de Cova da Ina plechtig voorgelezen vóór een menigte van meer dan honderd duizend geloovigen. Dertien
jaar waren sedert de laatste verschijning verloopen. Terwijl de commissie de
zaak onderzocht, waren de pelgrims steeds talrijker geworden. Den 13e' Mei
1928 legde men den eersten steen van de basiliek van Fatima; hij werd
gezegend door Zijne Excellentie den Aartsbisschop van Evora. Het plan van
de basiliek vatte men zoo op, dat in de Cova da Ina de grootste kerk van
Portugal zou oprijzen (38). In 1929 was Fatima belangrijk genoeg om doorluchtige pelgrims aan te trekken, het staatshoofd, Generaal Carmona, met den
Voorzitter van den Raad, Oliveira Salazar en verscheidene andere leden van het
gouvernement. Den 13" Mel 1931 werd een nationale bedevaart gehouden,
uit dankbaarheid om de kerkelijke goedkeuring van enkele maanden vroeger.
Toen reisden naar de Cova da Ina Zijne Eminentie Kardinaal Cerejeira, Pa(36) Zie verder, blz. 146 - 147.
(37) L. FISCHER, Fatima a Luz . . ., blz., 105.
(38) Een foto genomen in 1941 toont, dat de constructie reeds ver gevorderd is (zie
BARTHAS - da FONSECA, Fatima ... blz. XXXIII) .
,
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triarch v an Lissabon, en geheel het Portugeesch episcopaat, aan het hoofd
van meer dan driehonderd duizend bedevaarders. Deze bedevaart werd nog
overtroffen d oor die van den 13e" Mei. 1938, welke een dankbetuiging was, na
den Spaansehen Vrijheidsoorlog, voor de bevrijding van het communistisch
gevaar.
Van het begin af werden talrijke genezingen te Fatima opgeteekend, en die
gunsten hielden voortaan niet meer op. Onder den titel Heil der Franken, stelt
P. da Fonseca een reeks van gevallen voor, waaronder verscheidene indrukwekkend zijn (39) . Maar het grootste mirakel van Fatima is volgens hem
de zedelijke en godsdienstige heropstanding v an Portugal, in de laatste vijf
en twintig jaar. De ze heropstanding, die stellig merkwaardig is, hangt van
verscheidene factoren af; nochtans, naar list oordeel van bevoegden, zou de
hervorming der instellingen, waard oo r de vernieuwing vasten vorm kreeg, niet
mogelijk geweest zijn zonder de geweldige beroering in de zielen welke de verschijningen van de Heilige Maagd veroorzaakten (40) . Het jaar 1942 bracht
de vijf en twintigste verjaring van de bedevaart mede. Het gouvernement,
de geestelijkheid, de geloovigen vierden ze met een ongehoorde vurigheid en
plechtigheid. Rome had reeds herhaaldelijk de vereerders van Fatima bescheiden aangemoedigd (41). Nu wilde Zijne Heiligheid de Paus zich vereenigen met de dankbetuigingen der geheele natie. Zoo richtte hij, den
31" October, een radio-boodschap tot het Portugeesche volk. Na over het
jubileum gesproken te hebben, wijdde hij de wereld toe aan het Onbevlekt
Hart van Maria. Deze daad van het Opperhoofd der Kerk moest wel den
roem van Fatima over de geheele katholieke wereld verspreiden. Zou dan
de bedevaart, die voor het godsdienstig leven in Portugal zoo belangrijk geworden
is, door de Voorzienigheid ook bestemd zijn om, gelijk Lourdes bij voorbeeld,
een groote weldaad teworden voor de geheele Kerk ? In een redevoering van
den 13 e" Mei 1942, lijkt Kardinaal Cerejeira deze hoop uit te drukken : « Wat
het [Fatima] aan Portugal reeds onthuld heeft », zegde hij, « is het teeken en de
waarborg van hetgeen het voor de wereld inhoudt » (42) . Alleszins is het
Portugeesche pelgrimsoord van nu af veel belangrijker dan andere, ook recente
maar meer bescheidene bedevaartplaatsen, zooals bij voorbeeld die van La
Salette, van Pontmain en degene die een tiental jaren geleden in België
tot stand kwamen.
DE DRAAGWIJDTE VAN DE KERKELIJKE GOEDKEURING

Het lijkt niet overbodig hier de draagwijdte te omschrijven van een kerkelijke
goedkeuring, zooals die welke de Bisschop van Leiria aan de verschijningen
van Fatima gegeven heeft. Op enkele schakeeringen na, zijn de theologen het
daaromtrent meestal eens. Het Provinciaal Concilie, in 1937 te Mechelen vergaderd, behandelt die vraag met gezag, « Het kan geschieden », z oo zegt het,
« dat de Heilige Kerk bijzondere openbaringen of verschijningen goedkeurt »;
en aanstonds omlijnt het den inhoud van zulke goedkeuring. Vooreerst doet
het beroep op het klassieke traktaat v an Kardinaal Lambertini over de zaligen heiligverklaring : « Men moet weten », schreef degene die Paus Benedictus XIV
worden zou, « dat zulke goedkeuring [van goddelijke mededeeling] niets anders
in zich sluit d an het verlof ze te publiceeten, tot onderricht en nut der ge-

(39) Maria spricht ... , blz. 193 - 222 ; zie ook BARTHAS - da FONSECA, op. cit.,
blz. 211 - 230.
(40) BARTHAS - da FONSECA, Fatima . . ., blz. 257 - 259, 326.
(41) Op. cit., biz. 104 - 106; de MONTELO, Les grandes merveitles .... blz. 4.
(42) BARTHAS - da FONSECA, Fatima ..., blz. 326.
,
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DE ZIENERS

Wat gebeurde er met de zienertjes, terwijl de menigte steeds talrijker naar
Fatima toestroomde ? Francisco en Jacinta leefden niet lang. Zij stierven aan de
gevolgen van de Spaansche griep : Francisco in 1919, tien jaar oud; Jacinta,
negen jaar oud, in 1920. De Dame had aan haar uitverkorenen den hemel
beloofd (48) ; twee frissche bloemen werden geplukt, sieraad voor het huis van
den Vader. Lucia werd, in 1921, als inte rne aanvaard te Porto, in een weeshuis
bestuurd door de Zusters van de H. Dorothea. Vier jaar later trad zij als
toekomstige werkzuster, te Tuy in Spanje, het noviciaat van deze Congregatie
binnen. Op de vraag van den Bisschop van Leiria heeft zij, vanaf haar
intrede in het weeshuis tot aan haar eeuwige geloften in 1934, nooit laten
vermoeden wie zij was; en om zeker onbekend te blijven, trachtte zij de
gesprekken over Fatima zooveel mogelijk te ontwijken. Intusschen breidde
de bedevaart zich uit, zooals wij het aangaven. Om zich nooit te vérraden,
moest de zienster wel even nederig als beheerscht zijn. Eene van haar oversten
noemde ze ongewoon in het gewone; wat ons doet denken aan de kenspreuk
van den H. Joannes Berchmans, commun ia non communiter. Ze lijkt zich
overigens heel bijzonder op dezen heilige af te stemmen. Zij wordt nog
begunstigd, naar men ons mededeelt, met buitengewone hemelsche bezoeken;
verder heeft zij zich gemakkelijk aangepast aan haar milieu en aan haar
dagelijksahe 'bezigheden. Rond de jaren 1936-1937 stelde zij twee verslagen op,
die de Bisschop v an Leiria haar gevraagd had : het ene met gegevens over
Jacinta, het andere met haar meer persoonlijke herinneringen. In 1941, op
verzoek van denzelfden Bisschop, schreef zij twee andere verslagen, waarvan
het eerste de biographische gegevens over Jacinta en Francisco vervolledigt,
het andere echter de verschijningen van Onze Lieve Vrouw vertelt, en het groote
geheim mededeelt (49) . Zooals we reeds meldden brachten deze vier verslagen
een hernieuwing in de geschiedschrijving over Fatima (50) . Ze waren de oorzaak dat men niet enkel meer een nogal uitwendig verhaal der verschijningen
kon geven, maar ook de intieme geschiedenis der zienertjes. Deze is even frisch
als verheven. Veel bevallige of ontroerende trekken wijzen op den geest
van edelmoedigheid en offer, die de genade de drie herdertjes ingaf. Het is
moeilijk die verhalen te lezen zonder onder de bekoring te komen van de onschuld,
de vroomheid, ja de heldhaftigheid dezer kleine bevoorrechten van de Heilige
Maagd.
VERSCHIJNINGEN VAN EEN ENGEL
Deze biographische fragmenten bevatten ook verbazende feiten, in het bijzonder drie verschijningen van een engel, nog vóór die van Onze Lieve Vrouw,
tusschen het begin van ,April en het einde van October in het jaar 1916. In
het tweede van deze visioenen verklaarde de hemelbode dat hij de bewaarengel van Portugal was; het derde echter is het meest buitengewone. De
drie kinderen, zoo vertelt Lucia, zagen den engel naast zich in een bovennatuurlijk licht. « In de hand hield hij een kelk, waarboven ze een hostie
zagen. Uit de witte hostie vielen bloeddruppels in den kelk. Hij liet den kelk
los, die op een geheimzinnige wijze in de lucht bleef hangen; hij knielde
(48) Zie bij de MONTELO het antwoord door Jacinta gegeven den 2eA November 1917
{Les grandes merveilles ... , blz. 102) .
blz. 7-- 10 ; BARTHAS - da FONSECA,
(49) da FONSECA, Maria spricht ...,
Fatima ..., blz. 9 - 12 ; MORESCO, La Madonna ..., blz. 10 - 11.
Galatuba de Oliveira, E. H. Moresco
(50) Ze werden niet gepubliceerd, maar E
en P. da Fonseca mochten ze gebruiken .
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naast de kinderen en deed hun driemaal » een formule van opdracht herhalen.
Daarna « staat hij op, neemt de hostie en biedt ze Lucia aan, die ze nuttigt.
Dan verdeelt hij den kelk tusschen Jacinta en Francisco, met deze woorden :
Neemt het Lichaam en het Bloed van Jezus Christus, vreeselijk versmaad
door de ondankbare menschen. Herstelt hun zonden en tr oost uw God ! Vervolgens, opnieuw neergeknield, herhaalde hij weer driemaal [de reeds vermelde
formule van opdracht] en hij verdween » (51) . Laten wij het oprecht bekennen,
om van zulke buitengewone zaken zeker te zijn, zou men wenschen niet
te zijn aangewezen op één enkel getuigenis, hetweze dan ook gezaghebbend (52) .
Bekennen we ook nog dit : men beseft moeilijk dat de kinderen die verschijningen
van den engel geheel zouden verzwegen hebben, en dat Francisco en Jacinta
aan hun ouders niet zouden toevertrouwd hebben, op welke geheimzinnige
wijze zij hun eerste Heilige Communie hadden gedaan (53) . Lucia tracht het
stilzwijgen over de ee rste verschijning van den engel te verklaren : « Niem and
dacht er aan », zegt ze, « over deze verschijning te spreken, of aan te dringen op
geheimhouding; het verzwijgen d ro ng zich vanzelf op. Zij was zoo intiem,
dat het niet gemakkelijk viel daar het minste woord over te zeggen. Het
visioen maakte op ons ditmaal een grooteren indruk, omdat het voor den
eersten keer zoo klaar was » (54) . Zij zegt nog dat de visioenen van den
engel een « indruk v an vernietiging » achterlieten « in Gods aangevoelde tegenwoordigheid, en zelfs eenige lichamelijke loomheid »; terwijl de visioenen van
de Heilige Maagd « een uitbundige vreugde opwekten, een soort van mededeelzaam enthousiasme » (55) . Goed, maar geldt zulk een verklaring voor een
meer dan kortstondig stilzwijgen ? Wij begrijpen niet goed, hoe zij een zwijgen
aannemelijk maakt waarv an de kinderen jaren lang den last zouden gedragen
hebben, een zwijgen dat ze ook na de visioenen van de Heilige Maagd volhielden.
Kan men zich gemakkelijk inbeelden dat ze hun zwijgen niet eens opgaven,
toen Francisco vroeg zijn ee rste Heilige Communie als teerspijs te mogen
ontvangen, of toen voor de zoo spontane Jacinta de tijd van haar eigen eerste
Heilige Communie na erde (56) ?
d

(51) BARTHAS - da FONSECA, Fatima ... , blz. 28 - 29.
(52) Kan. M. J. RIBET (La mystique divine, dl. II, 2e uitg., Parijs, 1895, blz. 146 147) maakt gewag van enkele miraculeuze communies, die voorkomen in hagiograpØische literatuur. Men zou deze reeks nog gemakkelijk kunnen verlengen. Doch bij
de meeste dezer gevallen zou men ernstige bezwaren moeten opwerpen.
(53) De woorden van den engel : « Neemt het Lichaam en het Bloed van Jezus
Christus » laten duidelijk verstaan, dat hij werkelijk de H. Communie aa n .
de kinderen heeft willen uitreiken. Hij zou dus de H. Communie hebben gegeven
aan Lucia onder de gedaante van brood, en aan Francisco en Jacinta onder de
gedaante van wijn. Niettegenstaande de « bloeddruppels », die van de hostie in den
kelk vielen, 'zal toch niemand denken, veronderstel ik, dat het hier gaat over een
communie onder vorm van een drank, die de gedaante van bloed zou hebben gehad.
Op den datum, die Lucia aangeeft voor deze miraculeuze communie, was Jacinta
ongeveer zes en een half jaar oud, en Francisco acht jaar en drie of vier maanden.
Waren de kinderen reeds voldoende onderricht om te weten wat ze deden met te
communiceeren en met te communiceeren onder de gedaante van wijn ? Het schijnt
wel dat ze reeds catechismusonderricht volgden ; verder zouden ze ook uitleg hebben
gekregen van Lucia (zie : BARTHAS, It était trois ..., blz. 22 - 25). Maar was dit
voldoende ?
(54) GALAMBA de OLIVEIRA, Jacinta ... , blz. 63; JONGEN, Onze Lieve Vrouw .. .,
blz. 43.
(55) MORESCO, Gli occhi . . ., blz. 49.
(56) Francisco ontving inderdaad het viaticum; de eerste (niet miraculeuze)
communie van het jongentje was ook zijn laatste. Jacinta daarentegen ontving
het viaticum niet. Op den avond, dat zij het vroeg, meende men ermede te kunnen
wachten tot 's anderdaags; doch zij stierf nog denzelfden nacht. Had zij reeds
haar eerste H. Communie gedaan ? Lucia en de pastoor van Fatima beweren van niet,
en zij meenen, dat men in een verwarring met een zuster van Jacinta de verklaring
moet zoeken van de tegenovergestelde opinie. Eerwaarde Heer Galamba de Oliveira
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De formule van opdracht, die de engel de kinderen liet herhalen, voldoet
niet heelemaal aan de eischen van een nauwkeurige theologie. Ziehier het
eerste deel van deze formule : « Allerheiligste Drievuldigheid, Vader, Zoon
en Heilige Geest, ik aanbid U diep neergebogen, en ik offer U op het zeer
kostbare Lichaam, het Bloed, de Ziel en de Godheid van onzen Heer Jezus
Christus, tegenwoordig in al de tabernakels der wereld, tot eerherstel voor
den smaad waardoor Hij zelf beleedigd wordt » (57). Het geldt hier, men
ziet het, een offer van eerherstel om de zonden; maar het innoveert op een
eigenaardige wijze, want noch de Heilige Schrift, noch de leering der Kerk,
noch de liturgie, nemen de Godheid van Christus op in het object van onze
eerherstellende offerande. Deze mag de menschheid van Gods Zoon tot voorwerp nemen; maar niet zijn menschheid en zijn Godheid. Zij mag den Zoon van
God tot voorwerp nemen in mover hij de menschelijke, niet in zoover hij
de goddelijke natuur bezit, Want het eerherstellend offer moet (min of meer
volkomen) den smaad vergoeden, door de zonde den goddelijken Heerscher
aangedaan. Het moet dus in de nederige gave bestaan van iets wat rechtens aan
Gods heerschappij onderworpen is, d.w.z. van een geschapen werkelijkheid.
Daardoor erkent men die opperheerschappij en voldoet men voor de opstandigheid
der zonde. Het hoogste offer uit eerherstel zal de allerheiligste menschheid van
Gods Zoon tot voorwerp hebben, of Gods Zoon in zoover Hij de menschelijke
natuur bezit; maar er kan geen sprake van zijn de Godheid zelve van Christus
te offeren tot eerherstel (58). Afgezien van het eerherstellend karakter der
formule van offerande, blijft het uiterst betwistbaar, dat wij aan de Allerheiligste
Drieëenheid, de Godheid van Jezus Christus Mogen opdragen. Naar zijn menschheid is Christus een der onzen; waaruit volgt dat Hij ons kan veroorloven over
deze menschheid te beschikken, om ze in de Heilige Mis op te dragen. Het ware
echter onjuist te beweren, dat Christus een der onzen is naar zijn Godheid. Wel
integendeel, naar zijn Godheid is Hij de oneindige Majesteit zelve; en daarom
kan men zich niet indenken, dat Hij ons over zijn Godheid laat beschikken om
deze te offeren. In het catechetisch onderwijs over het Heilig Sacrament des
Altaars, treft men heel juiste formules aan, die het Lichaam, het Bloed, de
Ziel en de Godheid van Jezus Christus opsommen, als tegenwoordig onder de
geconsacreerde gedaanten. Maar de reeks der werkelijkheden die onder de heilige
gedaanten aanwezig zijn, dekt niet die der werkelijkheden welke wij in de
Eucharistie mogen opdragen. Het is alsof men van de eene reeks naar de
andere was vergleden. Hieruit zullen we niet afleiden dat het verhaal van de
Heilige Communie door den engel gebracht geen werkelijkheid zou dekken;
want de formule van opdracht kan door den hemelbode correct zijn medegedeeld en daarna vervormd in het geheugen van Lucia, Maar men zal wel
toegeven dat het teeken niet gunstig is (59).
stemt hiermede in (Jacinta
blz. 135). Nochtans heeft de vader van Jacinta
verklaard, dat zijn dochtertje met een meer en meer dan gewone godsvrucht haar eerste
H. Communie gedaan had ; en volgens Zuster Maria der Purificatie
Godinho, zou
Jacinta, in het Weeshuis van 0. L. Vrouw der Wonderen
voor haar dood twee weken heeft doorgebracht, eiken dagte Lissabon, waar zij kort
gecommuniceerd
Steunend op deze getuigenis, beweert P. da Fonseca, dat Jacinta wel hebben.
haar eerste H. Communie gedaan heeft (Maria spricht . . . , blz. 145). Zuster degelijk
Godinho
bestuurde het Weeshuis van 0. L. Vrouw der Wonderen, toen Jacinta er opgenomen
werd. Het kind noemde haar « meter » en had alle betrouwen in haar.
57) BARTHAS - da FONSECA, Fatima . . . , blz. 28; zie ook da FONSECA, Maria
spricht
blz. 107; GALAMBA de Oliveira, Jacinta . .
biz. 64; MORESCO, La
Madonna . . ., blz. 32.
(58) Zie L. BILLOT, S.J., De Verbo incarnato, 7e uitg., Rome, 1927, blz. 338 - 340.
(59) Het ware te wenschen, dat de werken over Fatima, en met name deze die voor
kinderen bestemd zijn, de « offerande van den engel » niet zouden weergeven, zonder
aan te stippen dat hier een wijziging vereischt wordt.
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Volgens Lucia greep de derde verschijning van den engel plaats in September
of October 1916. Rond denzelfden tijd zouden Lucia en de andere kinderen, naar
de reeds vermelde verklaring van Mevrouw dos Santos, een gesluierde gestalte
waargenomen hebben (60). Hier echter moeten wij naar de ondervragingen van
den 19.. October 1917 terug : « Wat heb je gezien », vraagt Kanunnik FormigAo
aan Lucia, « ongeveer een jaar geleden ? Je moeder zegt, dat jij en de andere
kinderen een gestalte gezien hebt, in een soort laken gehuld, dat het gelaat
onzichtbaar maakte. Waarom heb je verleden maand gezegd dat het niets was ?
- (Geen antwoord.) - Ben je ditmaal gevlucht ? -- Welzeker, ik ben gaan
loopen » (61). Zal men zeggen dat, rond het tijdstip waarop de engel aan de
kinderen de mirakuleuze communie gaf, zij ook een banale hallucinatie hadden ?
Zal men zeggen dat ze over dew laatste spraken, maar de geheimzinnige verschijning van den engel verzwegen ? Al is dit niet onmogelijk, het is toch
onwaarschijnlijk. En hoe zou het ons niet treffen, dat antwoorden van 1917
en een verhaal van een twintigtal jaren later zoo verschillend klinken ?
Er is plaats nochtans voor een verzoenende hypothese. Men zal het gezegde
van Lucia opgemerkt hebben, omtrent hetgeen wij het eerste bezoek van den
engel noemden : « Het visioen maakte op ons ditmaal een grooteren indruk,
omdat het nu voor den eersten keer zoo klaar was (assim manifesta) » (62).
Daar lijkt een toespeling in te liggen op voorgaande minder klare verschijningen.
Heeft Lucia iets van dien aard in haar verslagen vermeld ? Waarschijnlijk wel;
want bij Pater da Fonseca en bij 'den Eerwaarden Heer Moresco vinden we
volgend verhaal. Het was in het mooie seizoen van 1915. Lucia, een achtjarig
herderinnetje, bad den rozenkrans met vier andere meisjes, nabij een grot
Cabego genaamd. Francisco en Jacinta hoorden niet 'bij de groep. Ineens zagen
de kinderen, op eenigen afstand, als een glanzend witte wolk, die doorschijnend
was en een menschengedaante scheen te hebben. Zij waren onthutst en nieuwsgierig. In de volgende weken verscheen de witte gestalte hun nog tweemaal, en zij
ondergingen daarbij een zonderlingen indruk, een 'vermenging van vrees, tyvijfel
en vreugde. In een gesprek met haar moeder deelde Lucia, die niet goed wist
hoe het geziene voor te stellen, haar mede dat de verschijning een man leek te
zijn, gehuld in een beddelaken. Het volgend jaar, wanneer 'de engel zich voor
het eerst duidelijk vertoonde en voor het eerst ook aan het trio : Lucia, Jacinta
en Francisco, was dew verschijning niet zonder gelijkenis met de voorgaande;
maar de gestalte trad schitterend te voorschijn; zij :mg er uit als een jonge
man en zij naderde de kinderen (63).
Die vage visoenen, het voorspel van de duidelijke verschijningen van den
engel, leveren misschien den sleutel voor de bevreemdende woorden van Mevrouw
dos Santos. De gesluierde gestalte waarop zij zinspeelde, zou de nog vage verschijning geweest zijn welke Lucia haar had willen beschrijven. En toen Lucia
bekende dat ze vluchtte, zou dit maar een poging geweest zijn om verdere ondervragingen te ontwijken. In de concrete omstandigheden weliswaar, waarin
Kanunnik Formigao Lucia ondervroeg, schijnt de uitdrukking « jij en de andere
kinderen » eerder een groep aan te wijzen waartoe Francisco en Jacinta behoorden. Bovendien zou Mevrouw dos Santos in den herfst van 1916 een voorval
verplaatst hebben, dat zich minstens een jaar vroeger had voorgedaan. Toch zijn
deze moeilijkheden gemakkelijk te overwinnen, en daar pleit zeker iets voor de
verzoenende hypothese. Dringt zij zich op ? i'och niet zoolang een tegenover(60) Zie hierboven blz. 138.
(61) de MONTELO, Les grandes Inerveilles . .
96.
(62) Zie hierboven blz. 144.
(63) Cfr. da FONSECA, Maria spricht . . ., blz. 104- 105; MORESCO. La Madonna . .
blz. 29. Verscheidene bijzonderheden van het verhaal zijn alleen maar te vinden
bij P. da Fonseca.
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voor authentiek
authentiek
werden
Stellig heeft
heeft de
deNardinaal
~Patriarch
Patriarchvan
vanLissabon
LisS8ibon zijn
zijn
werden verklaard:.
verklaard » (71).
(71). Stellig
woordelijk rijpelijk overwogen, en hij zal wel, over Lucia en over de verslagen die wordelijkpvwogn,ehijzalvrLucenodslagi
zij
aan den
den Bisschop
Bisschop van
van Leiria
iLeiria overhandigde,
overhandigde, goed
ingelicht zijn.
zijn. Het is
is dus
dus
zij aan
goed ingelicht
normaal
den engel,
engel, talrijke
talrijke geloovigen
geloovigen het
het liefst
liefst
normaal dat,
dat, omtrent
omtrent de
de -bezoeken
bezoeken van
van den
zijn
verplichting, en er
er kan
kangeen
geen
zijn meenlngbijtreden.
meening bijtreden.Maar
Maar daartoe
daartoe·bestaat
bestaat geen
geen verplichting,
verdienste
zijn zich
zich de
de moeilijkheden
moeilijkheden tegen
tegen de
de historiciteit
historiciteitvan
vandeze
deze
verdienste in
in gelegen zijn
verhalen te
te ontveinzen
ontveinzen (72). Zij
verhalen
Zij treffen
treffen ons te
te zeer,
zeer, wij
wijmoeten
moeten het bekennen,
dan
wij niet,
niet, tot
totnadere
nadereinformatie,
informatie,ons
onsoordeel
oordeelzouden
zoudenvoorbehouden.
voorbehouden. MisMisdan dat wij
schien maken,
zij op
op sommige
schien
maken, zij
sommige lezers
lezers evenveel
eveIWeel indruk.
indruk. Mogen
Mogen dezen
dezen zich
zich toch
toch
hoeden
een overdreven
overdreven wantrouwen.
wantrouwen. Het
ruit zij
~ aan
aan de
de
hoeden tegen
tegen een
Het 'weinig
'weinig geloof
geloof dat
verschijningen van
niet moeten
moeten toetoeverschijningen
vanden
denengel
engelzouden
zoudenhechten,
hechten,zou
zouze
ze er
er niet
brengen de
de bijzonderste
,bijzonderste bestanddeelen
Fatima in
intwijfel
twijfel
brengen
bestanddeelenvan
vanhet
het mirakel
mirakel van
van Fatima
te trekken.
? Eenerzijds
trekken. Hoe
Hoe doen
doen de
dezaken
zakenzich
zichSimmers
,immers voor
voor?
Eenerzijds treft
treftmen
menmoeilijk
moeilijk
geloofibare verhalen
in verslagen
verslagen die
die twintig
twintigjaar
jaaroude
oudeherinneringen
hennnerIngenweerweergeloofbare
verhalen aan in
geven
geven (73).
{73}. Anderzijds
Anderzijds staat
staat men
men voor
voor feiten
feitendie
di~goed
goedbekend
bekend zijn vanaf
vanaf het
het begin,
begin,
(68)
. .,, blz. 7 - 8.
(68) MORESCO,
MQRESCO, Gis
GZi occhi
occM •••
ool'ldeelen naar
naar den
den contekst
contekstzouden
zoudendeze
deze
8. Te oordeelen
Luclaslaan
op de
de laatste
laatstedoor
doorhaar
haargeschreven
gesohrevenrappporten.
rappporten.
beweringen 'Van
beweringen
van Lucia
slaan op

(69)
(69) In een
een aangrijpenden
aangrIjpenden passus
pa.ssus verhaalt
verhaalt Nietzsche
N1etzschezijn
zijneigen
eigenervaring
ervaringder
der« «inspirainspiratie
, Natuurlijk
Natuurlijk schrijft
schrijft hij
hij ze
zeniet
niettoe
toeaan
aaneenige
eenigeinwerking
inwerJdngvan
vaneen
eentranscendenten
transcendenten
tie ».
geest
geest (zie
(zie Nietzsche's
Ni6f;IIIBOhe'B Werke,
Werke, dl. XV,
XV, 3e
3· uitg.,
ultg., Leipzig,
Leipzlg,1922,
1922, Ecce
Eooe homo,
homo, blz.
blz. 90
90 -- 91).
91).
(70)
(70) Cfr.
CIr. BARTHAS
BAiRTHAS -- da
da FONSECA,
FONSECA, Fatima
Fatima ••
blz. 32,6.
326. Het
hier over
over de
de
...,•, blz.
Het gaat
gaat hier
verschijning
waarin
hemelsche gezant
van
verscllljnllllg' waarin de hemelsche
gezant zich
zich laat
laat kennen
kennen aIs
als de
de beschermengel
bes.ermengel van

Portugal
PortugaI~a

(71)
blz. 24.
(71) Op cit.,
cit.; ,;blz.
U. De auteur
auteur treft het
bet al
alevenmin
evenmin wanneer
wanneer hij,
hij, om
om zijn
zijn bewering
be.wering
.staven, het
hetvoorwoord
voorwoord aanhaalt
aanhaalt van
van Kardinaal
Kardinaal Cerejeira
Cerejelra bij
bij de
de derde
derde editie
.editie van
van
te staven,

Jacinta
Jacinta en het
-het imprimatur
imprimatur van
van Mgr
Mgr de
de Romanis,
Romanis, Vicaris-generaal
Vicaris-generaal der
der Vatikaansche
VatikaansClhe
stad, voor
voor de
de vierde
vierde editie
editie van
van Le
Le Meraviglie
Mera'VigZie di
diFatima.
Fatima. In dit
dit laatste
laatste werk,
werk, te
te ooroordeelen naar
naar de
da Fonseca
Fonseca zich
zich met
metheel
,heelwat
watmeer
meer
deelen
'deDuitsche
Duitsche vertaling
vertaling er
er van,
van, drukte P. da
gematigheid
uit « «Het
Het schijnt
gematigheid uit:
schijntwerkelijk
werkelijk (Es
(EB scheint
Bcheinttatstichlich)
tatsäohUoh) », zoo
zoo schreef
schreef hij,
hij,
«
dat engelen
» (Maria
«dat
engelen zich
zich aan
aan hen
hen vertoonden
vertoonden en
en dat
dàt meer
meerdan
daneens
eens»
(Maria spricht
sprioht • .. ,,
blz.
blz. 104).
104).
(72)Buiten diegene,
reeds ontmoet
ontmoet hebben,
he'bben, daagt
daagt er
er nog
nogeen
eenandere
andereop.
op.Wij
Wij
(72)Buiten
diegene, die wij reeds
kunnen ze echter
edhter maar
maar laten
latengelden
geldenna
nabeschouwingen,
beschouwingen,welke
w:e.lke in
in het
het vervolg
vervolg dezer
dezer
kunnen
studie
hun
plaats
hebben.
studie hun plaats hebben.
(73) Kardinaal
Kardinaal Cerejeira laat
laat in
!nzijn
Qlljnhomille
-homilie van
van den
den13e.
13·n Mel
Mei 1942
1942 opmerken, dat
dat de
de
(73)
Portugeeschebissoooppen
sinds korten
korten tijd
tijd vernomen
vernomen hebben,
hebben, wat
wathij
bijmedemedePortugeesche
bisschoppen slechts sinds
deelt
de verschijning van den
den engel
engel (zie
(zieBARTHAS
BARTHAS- -da
daFONSECA,
FONSECA, Fatima
Fatima •. ••
deelt over
over 'de
• ,,
blz. 326).
326). Uit de
de woorden
w,oorden van
van Kan.
Kan. Barthas
Barthaskan
kanmen
menopmaken,
opmaken,dat
datdeze
dezeverschijningen
verschijl11ingen
blz.
neergeschreven werden
een der
der verslagen
verslagen van
van1941,
1941, eerder
eerder dan
dan in
indie
die
door Lucia
Lucia neergeschreven
door
werden in
in een
van
van 1936
1936 of
oll 1937
1937 (zie
('Zie Fatima
Fatima •...,
•• , blz.
blz. 12).
12). Anderzijds
Anderzijds deelt
deelt Eery,
Eerw.Heer
HeerGalamba
Galambade
de
Oliveira
dat hij,
hij ten
tentijde
tijdevan
van de
de eerste
eerste editie
editie van
van Jacinta,
Jacinta, d.i.
d.I. in
in1938,
1938, reeds
reeds op
op
OJ:iveira mede,
mede, dat
de
was van
van de
débezoeken
bezoeken van
van den
den engel
engel(zie
(zie Jacinta,
Jacinta, 3e
3· uitg.,
uitg., 1942,
1942, blz.
·blz.6060- -61).
61).
de hoogte
'hoogte was
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groot goddelijk
goddelijk teeken
teeken als
alsbovennatuurlijk
,bovennatuurlijk bevestigd
,bevestigdschijnen
schijnentetezijn,
zijn,
een groot
die door een
een kerkelijke
,kerkelijke goedkeuring
goedkeuring gehecht
en die
die de
debron
,bronwerden
werdenvan
:vaneen
een
waaraan een
gehecht is en
lidair
breeden genadevloed.
genoegzame reden
reden om
om deze
deze feiten
feiten so
solidair
breeden
genadevloed. Er
Er bestaat geen genoegzame
verklaren met
met voornoemde
voornoemde verhalen.
verhalen. Overigens
zei: over
over de
de
te verklaren
Overigenswat
wat Lucia
Lucia ons
ons zei
verschijningen van
in haar
haar verslagen
verslagen de
de belangstelling
belangstelling het
het
verschijningen
van den
den engel
engel is
is niet wat in
meest opwekte.
opwekte. Veel
Veel grooter
grooter was
was de
de belangstelling
belangstellingvoor
voorhaar
haarmededeeling
mededeelingomtrent
omtrent
meest
van Onze
Onze Lieve Vrouw.
Vrouw. Het gewicht van
van dit
dit laatste
laatsteop
op zichzelf,
zichzelf, de
de omom_
het geheim van
waarfu het zich
zi.ch voordoet,
voordoet, de
de wijze
wijze waarop
waarop Zijne
Zijne Heiligheid
Heiligheid de
de Paus
Paus
standigheden waarin
el' rekening
rekening mee hield,
hield, dat alles
alles zet
zetons
onsaan
aanom
omhet
hetaandachtig
aandachtigteteonderzoeken.
onderzoeken.
er
(wordt
(wordt voortgezet)
voortgezet)

DE „UNTERGANG
"UNTERGANG DES
DESABENDLANDES"
ABENDLANDES"
ALD SPENGLER
VAN OSW
OSWALD
door
door B. BOEYCf{EN9
BOEYOKENS S.J.
S.J.

In 1918
1918 verscheen het eerste
deel van
van Spengler's
Spengler's ««Untergang
Untergangdes
desAbendlandes.
Abendlandes.
eerste deel
einer 1Vlorphologie
Morphologie der
und Wirklichkeit
Wïrkldchkeit».
». Vier
Vier
Umrisse einer
der Weltgesch1chte-Gestalt
Weitgeschichte-Gestalt und
jaar later
later verscheen
verscheen het
het tweede
tweededeel
deelmet
metalsals
ondertitel:
«Welthistorische
jaar
ondertitel
: « Welthistorische
Perspectiven ».
:..
.
Perspectiven
Twintig jaar
over heen
heen gegaan.
gegaan. In
In de
de inleiding
inleiding van
van hét
het eerste deel
deel
Twintig
jaar zijn
zijn er
er over
zegt
de schrijver
schrijver dat
datde
dewereldoorlog
wereldoorlog1914-1918
1914-1918zijn
zijn««wereldhistorische
perspeczegt de
wereldhistorische perspectieven » hoegenaamd
tieven:.
wijzigde. Sedertdien
Sedertdien is
is Spengler
Spengler overleden
overleden en
enhebben
hebben
hoegenaamd niet wijzigde.
wij wereldschokkende
wereldschokkende gebeurtenissen
demoeite
moeite
wij
gebeurtenissenbeleefd.
beleefd.Het
Het loont
loont dan
dan wel de
eens van
van dichterbij
dichterbij met
zijn werk kennis
kennis te
te nemen.
nemen. Want,
Want, al
alwordt
wordtzijn
zijnnaam
naam
met zijn
bij
in wijsgeerige,
wijsgeerige, historische
historische en
literaire essays
essays veel
veel vernoemd,
vernoemd, er isis
bij ons in
en literaire
Vlaanderen over den
den beroemden
beroemden schrijver
schrijver nog
nog geen
geenstudie
studieverschenen
verschenen(1)
(1).
in Vlaanderen
.
Beide boektleelen
boel&ieelen 'Van
Untergang des
des Abendlandes
Abendlandes»» behelzen
behelzen elk ongeongevan ««Der
Der Untergang
veer
630 bladzijden.
bladzijden, Wij
Wij staan
staan hier
hier voor
vooreen
eenontzagwekkend
ontzagwekkendstilistisch-sugstildstisch-sugveer 630
gestief letterkundig
letterkundig monument,
monument, waarachter
waarachter wij
wij een
een grootsche
grootsche poging
poging ontwaren
ontwaren
om
heel het
het zoo
zoogeheimzinnig
geheimzinnig historisch
historisch gebeuren
gebeuren te
voelen, te
te beleven
Ibeleven en
en
om heel
te voelen,
te openbaren.
openbaren.

WIJSGEERIGE
WIJSGEERIGE BESCHOUWINGEN
Heel het historisch
historisch gebeuren
gebeuren ziet
ziet Spengler in
in het
het licht
lichtvan
vanzekere
zekere wijsgeerige
wijsgeerige
grondbeschouWlingen.
Spengler spreekt,
spreekt, gaat
gaat men
mendeze
dezedikwijls
dikwijls
grondbeschouwingen.Als
Als men
men over
over Spengler
voorbij, waarschijnlijk
vooral niet
niet van
van
voorbij,
waarschijnlijkomdat
omdatzij
zijmoeilijk
moeilijkzijn
zijnen
en duister
duister en
en vooral
tegenspraak
pleiten. Wij
Wij meeren
meenen nochtans
nochtans dat
dat als
alsmen
menden
denschrijver
schrijver
tegenspraak vrij
vrij te
te pleiten.
recht wil aandoen,
aandoen, hem wil
wil begrijpen
begrijpen en
en eventueel
eventueel weerleggen,
weerleggen deze
deze wijsgeerige
wijsgeerige
grond
beschouwingen niet
worden voorbijgezien.
'Voorbijgezien. Van
hieruit alleen
alleen zijn
zijn
grondbeschouwingen
niet mogen
mogen worden
Van hieruit
de
cultuurhistorische bespiegelingen
bespiegeliDgen van
van Spengier
begrijpen.
Spengler te begrijpen.
de cultuurhistorische
In zijn
zijn wijsgeerige
wijsgeenige bespiegelingen
'bespiegelingen ondergaat
ondergaatSpengler
Spenglerklaarblijkelijk
klaarblijkelijk den
invloed van wat wij zouden noemen de «heracleitische:. strooming in het invloedawtjzunoemd«hraclits»omnghet
an de
modeme
die bestaat
'bestaat in
in een
eenvooropstellen
vooropstellen v'Van
de beweging
beweging welke
w'elke
moderne denken
denken en
en die
de llaatste
aatste
niet in
in statische
statische punten
punten kan
kanworden
worden verdeeld.
verdeeld. Volgens
Volgens hem
hem bestaan
bestaan de
en het
worden en
elementen
het bewustzijn
bewustzijn in het
het onderscheid
onderscheid tusschen
tusschen het
het worden
het
elementen van het
geworàene.
gewordene kan
kan maar
maar uitgelegd
uitgelegd worden
worden door
door het
hetworden,
worden,
Hetgewordene
gewordene. Het
het
staat er
er tegenover
tegenover als
als een
een« «a
priori:.
dn den
den zin
zin van
van Kant.
Kant.
het staat
a priori
» in,
en het
vreemde » als twee
Verder
het ««vreemde»
twee
Verder onderscheidt
onderscheidt Spengler
Spengler het ««eigene:.
eigene » en
VII, (1936),
(1)
V. Leemans
Leemans in
in Xulfuurleven,
220-232;
(1) Alleen
Alleen een
een artikel
artikel van
van V.
Kuttuurieven, vn,
(1936), p. 220-232;
p. 352-365.
352-365.
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oerfeiten van het bewustzijn waarvan de zin met een onmiddellijke innerlijke
zekerheid vaststaat, zonder verder in een definitie te kunnen worden vastgelegd.
Het « vreemde » staat altijd in betrekking met hetgeen men oorspronkelijk
door zintudgelijkheid en buitenwereld bedoelt. De wijsgeerige uitbeeldingskracht
van groote denkers heeft door half aanschouwelijke, schematische begrippen
als phenomeen en « ding an sich », wereld als wil en voorstelling, ik en niet-ik,
deze betrekking steeds scherper trachten te vatten, alhoewel deze paging
zonder twijfel de mogelijkheden van exacte menscheljke kennis te boven gaat.
Op dezelfde wijze is het verband van het eigene tot hetgeen men gewoonitjk
beduidt door het « Ik », langs de methoden van het abstracte denken niet
te vatten.
Zoohaast men over bewustzijn spreekt, heeft men volgens Spengler de
tegenstelling « ziel » - « wereld ». In het bewustzijn hiervan zijn er graden
vanaf de mythische schemeringen van den prhnitieven mensch en het kind en hiertoe behooren de in latere tijden zoo zeldzame oogenblikken van religieuze
en aesthetische inspiratie - tot de uiterste scherpte van het bewustzijn van
he kantiaansche denken. Daze antinomie van ziel en wereld wordt beleefd
als een totaliteit en het is niet mogelijk 66n, van beide als oorzaak van het
andere aan te geven.
Past men de begrippen « worden » en « geworden » op de polaire structuur
van het bewustzijn toe, dan komt de •beteekenis van het woord « Leven » in
nauwe betrekking te staan met het woord « worden ». Het Leven dat steeds
voorschrijdt en zich altijd ontwikkelt, is in ieder van zijn oogenblikken identisch
met het wakkere bewustzijn. Dit felt noemt men « heden ». En zooals alle
worden, +bezit het « Leven » het geheimvolle merkteeken der richting, een
onuitspreke]ijk gevoel - een levensgevoei - dat de mensch der hoogere
culturen door het woord « tijd » weergeeft. Anderzijds volgt hieruit een diepe
betrekking van het gewordene tot den dood. Het Leven is als een strooming
die voortloopt in een bepaalde richting met een steeds versnelde intensiteit
die op een zeker oogenblik haar maximum bereikt om dart steeds zwakker
en zwakker te warden tot de Levensstroom komt tot zijn laatste uitdeining
de dood, de ,blijvend starre vastzetting van het Leven.
Noemt men de ziel - en wel onder beklemtoning van het onbewuste vóór
het bewuste - het mogelijke, de wereld het werkelijke - door een inwendig
gevoel, zegt Spengler, staat de beteekenis van deze uitdrukking buiten twijfel
-dan verschijnt het Leven als de vorm waarin het mogelijke tot werkelijkheid
komt. Met het oog op de richting heet het mogelijke toekomst, het verwerkelijkte
verleden. De verwerkelijking zelf, het midden en de zin van het leven, noemen
wij heden. « Ziel » is wat nog moet worden, « wereld », het gewordene, « leven »
de wording.
In betrekking hiermee is « Natuur » de vorm waardoor de mensch der
hoogere culturen de onmiddellijke 'indrukken van zijn zintuigen eenheid en
gestalte geeft. Door « Geschiedenis » daarentegen tracht zijn uitbeeldingskracht
het levendige worden van -de wereld in betrekking tot zijn eigen leven te
begrijpen en er daardoor een verdiepte werkelijkheid aan te geven. Natuur
is dus voor den mensch de vorm waarin hem het gewordene, het doode
verschijnt. Geschiedenis is de gestalte waarin zich het leven, de tijd, het worden
voordoet. Daarom staan de methoden van de natuurwetenschap en van de
geschiedenis zoo diametraal tegenover elkander, in de eene wetenschap heerscht
het mechanische causaliteitsprinciep, de geschi
edenis daarentegen heeft een
eigen causaliteit, een « schicksalscausaliteit » waarin nog plaats is voor
vrijheid.
Met deze voor de visie van Spengler fundamenteele beschouwingen moeten
wij er andere verbinden om zijn historische perspectieven te begrijpen,
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In ieder mensch, zelfs in ieder dier valt het bestaan-zonder-meer en het
bewust-bestaan « Dasein und Wachsein » -- te onderscheiden. Het bestaanzonder-meer is het plantenleven. Het is gekenmerkt door de cosmische tact.
Een plant wortelt in de aarde, leeft m ee met de aarde, heeft buiten het
ccsmische leven geen ander leven : hij heeft alleen het leven van den macrocosmos. Dier en mensch echter hebben nog een an der leven : door hun
kenvermogen nemen zij den macrocosmos in zich op : 't wordt hun mocrocosmos
die zij overal in zich- meedragen. Terwijl nu bij het dier het kennen heelemaal
in dienst staat van het leven, is er bij den mensch door zijn abstract denken,
een voortdurende spanning tusschen beide. Het is de tragische antinomie
tusschen het dionysische en het apollinische, tusschen het bloed en de rede,
tusschen de daad en de waarheid. Spengler beklemtoont onomwonden de
primauteit van het « Dasein », van het leven, op het « Wachsein », op het
bewuste leven : het « Dasein » kan bestaan zonder het « Wachsein », maar het
« Wachsein » kan het « Dasein » niet missen.
CULTUURHISTORISOHE BESCHOUWINGEN
Op deze wijsgeerige beschouwingen steunt de Spengleriaansche opvatting
van de geschiedenis. Volgens Spengler is het eerste gegeven in de geschiedenis
een cultuur. Iedere cultuur heeft een eigen ziel en wij weten nu dat Spengler
daardoor verst aat het geheel van mogelijkheden welke een cultuur in zich
draagt. Buiten cultuur met haar eigen ziel iS er volgens S pengler niets absoluut.
Godsdienst en zedeleer, wijbegeerte en wiskunde, politiek en economie, schilderkunst en letterkunde, muziek en bouwkunst, zijn alle symbolen v an een
eigen cultuur-ziel. De eigen, methode v an de geschiedenis zal dan niet gebaseerd
zijn op het mechanische causaliteitsprinciep; deze methode kan maar gelden
voor het starre, het gewordene, de doode natuur. De methode van de geschiedenis zal er naar streven de historische feiten te zien als symbolen van een
zich ontwikkelende cultuurziel.
Want, zegt Sprengler, culturen zijn organismen. Zooals alle organismen
hebben zij hun geboorte, hun opkomenden bloei hun volle rijpheid, hun verval
en hun uiteindelijken dood.
Spengler geeft ons de geschiedenis v an acht culturen : de Chineesche, de
Indische, de Babyloonsche, de Egyptische, de antieke de Arabische, de Westersche en hij wijdt ook eenige bladzijden aan de Mexikaansche.
Veruit het meest echter spreekt hij over de antieke cultuur en de westersche
die hij voortdurend tegenover elkander stelt. De kern van hun tegenstelling
ligt in het verschil van hun oersymbool. Immers, iedere cultuur heeft volgens
Spengler een oersymbool van waaruit alle andere symbbolen moeten begrepen
worden.
Het oersymbool van iedere cultuur bestaat in de opvatting v an de ruimte.
De pluridimensionale meetkunden hebben volgens Spengler bewezen dat de
ruimte niet absoluut is. Het probleem derhalve der ruimte, dat Newton en
Kant zoo sterk bezig hield, was geen algemeen-menschelijk vraagstuk, maar een
uitsluitend westersch probleem.
Zooals het gewordene maar kan begrepen worden door het worden, zoo
ligt de altijd-levende geschiedenis aan den grondslag van de voleinde en eeuwig
doode natuur, zooals het organische de oorsprong is van het mechanische en
de causale wetten maar besta an kunnen door het « schicksal », zoo is de richting
de oorsprong van het uitgedeinde. Het met het woord « tijd » aangeroerde
geheim van het zich voltrekkende Leven beeldt den grondslag uit van datgene
wat ons als voleind d oo r het woord ruimte niet zoozeer verstaan dan wel
door een innerlijk gevoel aangeduid wordt. Ruimte is verstarde tijd. Oorspron-

152

DE « UNTERGANG DES ABENDSLANDES »

kelijk is er maar één dimensie : de mensch in een toestand van « Wachsein »
voelt zich langs alle kanten omgeven door uitgedeindheid, verstarde tijd.
Eerst wanneer hij zijn richtingbeleving daarop toepast, welke alzoo een
dieptebeleving wordt, krijgt de hem omringende chaos de gestalte van een
geordende cosmos. Alzoo wordt de ruimtebeleving van den mensch de oorspronkelijkste uitdrukking van zijn inwendige structuur, van zijn ziel. Zooals
zijn ziel - het leven, het worden, de tijd - gekenmerkt wordt door nietomkeerbaarheid, zoo ook zijn beleving van de ruimte : zij wordt steeds beleefd
van het subject uit naar den horizon, nooit van den horizon naar het subject.
Is de ruimte de meest oorspronkelijke uitdrukking van de ziel, dan begrijpt
men dat zij het oersymbool vormt van iedere cultuur. Het essentieele verschil
derhalve tusschen de antieke en de westersche cultuur zal liggen in hun
oerbeleving van de ruimte.
Een oersymbool is niet door een definitie weer te geven. Het ligt in den
staatsvorm, in de religieuze dogmen en cultussen, in de schilderkunst en de
muziek, in de grondbegrippen van physic& en ethica, maar geen enkel van
hen beeldt het ten voile uit. Het is zelfs niet door woorden voor te stellen,
want de taal zelf is een afgeleid symbool.
Toch waagt Spengler het de oersymbolen van de westersche en antieke
cultuur eenigezins te verklaren. Het oersymbool van de westersche cultuur is

de zuivere, oneindige ruimte, dat van de antieke, de stoffelijke, individueele
lichamen. De westersche mensch wil zich alleen zien in de oneindige ruimte.
De antieke mensch daarentegen kent niet eens het woord ruimte : voor hem
is de ruimte een hoop afzonderlijke lichamen; hetgeen daar tusschen is, noemt hij
"Tó ten Ov" — het niet bestaande.
Daarmee hangt samen dat de westersche cultuur uiteraard een wilscultuur
is, vol dynamiek en zin voor de verten; de antieke een cultuur van het serene,
het statische, het nabijè. De westersche noemt Spengler faustisch, de antieke
appollinisch. De westersche beleeft vooral het worden, het organische; de
antieke, het gewordene, het starre, het mechanische.
Met deze oersymbolen verklaart Spengler alle uitingen van beide culturen.

Met het oersymbool van den Westerschen mensch hangt samen de goddelijke
alomtegenwoordigheid van het christendom en het pantheisme der moderne
tijden, terwijl de superieure •enschen van den Olympos slechts somatische
grootheden zijn en zelfs de ideeënwereld van Platoon is volgens Spengler
niets anders dan een wijsgeerige transpositie van de gewone religieuze voor-

stellingen der Hellenen.
De wiskunde der ouden was er een van mathematische grootheden zonder
meer als een lange beeldenrij niet daartusschen het ledige :
6'v Hun
meetkunde was de euclidiaansche, geb6nden aan onze zintuigelijke voorstelling.
De westersche mathematiek daarentegen spreekt ons van den geweldigen
oneindigheidsdrang der Faustisehe ziel, met haar breuken, haar negatieve
grootheden, haar irrationeele getallen, haar infinitisimaalrekening, haar functioneele wiskunde, haar pluridimensionale meetkunden. Van dit alles zou de
antieke mensch niets begrijpen. Aan de functioneele wiskunde beantwoordt
de contrapunt-muziek. Hierover weidt Spengler dikwijls uit. In de contrapunt-

muziek van Bach, Mozart en Beethoven heeft de westersche mensch misschien
het sterkst zijn heimwee naar het oneindige uitgedrukt : de muziek is de kunst
van het Westen. Terwijl het Westen hier kwam tot prestaties van polyphonie
en muziekuitvoeringen met meerdere instrumenten, kent de oudheid op dit
gebied alleen de fluit, wier geluid nog het meest in overeenstemming is met
de zintuigelijke wereld. De kunst bij uitstek der ouden was dan ook niet de
muziek, maar de beeldhouwkunst. Deze leent zich het gemakkelijkst om het
somatische, het nabijë uit te drukken. Hier m heeft de antieke cultuur dan
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ook uitgemunt; het vindt zijn hoogtepunt in den canon van Polycletes.
Dat komt ook uit in de vazenversiering van de antieken. Zij geeft ons
alleen nabiX lichamen, het eene neven het andere. De westersche cultuur
bracht ons met de techniek van de olieverf, de uitvinding van het perspectief.
Dit is in geen enkele andere cultuur gekend en is maar alleen te begrijpen
vanuit de westersche ziel die haar zin voor het worden in de wereld
projecteert.
De politiek der Hellenen, ook hun kolonisatie, was er een van kleine steden
zij speelde zich af op een uiterst kleine ruimte, op de agora van iedere polis.
Zelfs onder het Romeinsche Rijk gebeurde heel het politiek leven op het
forum te Rome. De westersche politiek daarentegen is er een van de groote
ruimten. In haar eerste periode wordt zij gekenmerkt door de grootsche politiek
van de duitsche kepers en de ideologie van de kruistochten; later begon
de westersche mensch met • de verovering van heel den aardbol, terwijl de
kabinetspolitiek der moderne diplomatie vol verte-dynamiek steekt en aan
geen plaats gebonden is.
Al deze cultuuruitingen kennen de ontwikkeling van een organisme. Spengler
ontdekt in de verscheidene culturen homologische tijdperken, d.i. cultuurphasen
die op hetzelfde ontwikkelingsniveau staan: men kan ze eenigszins met elkander
vergelijken omdat zij in eenzelfde ontwikkelingsphase voorkomen, en anderzijds
zijn zij natuurlijk gansch verschillend omdat zij uitingen zijn v an verschillende
cultuurzielen. Steunend op deze methode heeft Spengler zijn beroemde tabellen
opgesteld van homologe cultuurtijdperken. Dit is ook de uitleg van den titel
van het boek, « Der Untergang des Abendlandes ». Gebeurtenissen en personen
die zich aldus in een homoloog cultuurtijdperk voordoen noemt S pengler
« gelijktijdig ». Het orphisme en het protestantisme, het boedhisme, stoïcisme
en socialisme noemt hij gelijktijdige cultuurstroomingen. Pythagoras en Descartes, Platoon en Goethe, Aristoteles en Kant, Alexander en Napoleon noemt
hij tijdgenoten.
Heel den ontwikkelingsgang van een cultuur ziet Spengler als een voortdurende strijd tusschen geest en leven, tusschen denken en doen, en om het
in zijn eigen terminologie uit te drukken, als een voortdurende opkomst van
het « Wachsein » ten nadeele van het « Dasein » Omdat het « Wachsein » niet
kan bestaan zonder het « Dasein », zal het « Wachsein » ten slotte ondergaan
bij gebrek aan « Dasein ». Dat is het einde van een cultuur. De geest haalt
het op het leven, totdat tenslotte de geest zelf sterft bij gebrek aan leven, bij
gebrek aan bloed. Wanneer een cultuur gekomen is tot een uitermate verfijnde
verstandsbeschaving, is zij haar ondergang nabij.
Het ontstaan v an een cultuur kan men vergelijken met het ontwaken v an
bewustzijn bij een kind, waarbij het tot de kennis komt van het « Ik » het
en de « Umwelt ». Het gaat gepaard met het oergevoel v an heimwee al het
mogelijke te verwerkelijken en tevens met een metaphyØChen angst voor het
verwerwerkelijkte, het vaststaande, het niet weerkeerende.
Deze wereldangst is volgens Spengler het meest scheppende van alle oergevoelens. Als een geheime melodie, die niet door iedereen gehoord kan worden,
loopt die angst door de gestalten-taal van ieder kunstwerk, van iedere inwendige
philosophie, van iedere daad van beteekenis en hij ligt aan den grondslag van
de groote problemen van iedere mathematiek.
Deze angst wordt overwonnen door kennis, kennis van het uitgedeinde.
Kennis door geloof of wetenschap. Kennis door geloof, waar de geheimen
blijven en de angst eigenlijk niet teloor gaat maar verzwindt in liefde. « God
vreezen en beminnen » is de christelijke uitdrukking va n deze antinomische
eenheid. Kennis door wetenschap, waar geen geheim meer overblijft en er
.
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een wetenschappelijke wereldbeschouwing tusschen het eigene en het vreemde
staat. Beide zijn op te vatten als twee polen. Aan het uiteinde van de pool
kennis-door-wetenschap staat de mensch van de laatcultuur. Alleen de inwendig
afgestorven mensch van het ptolemaïsche AlexandrA of het huidige Parijs en
Berlijn, slechts de louter intellectueele sophist, sensualist of Darwinist heeft den
oerangst verloren of verloochend. Maar die moderne mensch is dan ook niet
meer cultuurscheppend.
De faustische cultuur werd geboren rond het jaar 1000 van onze tijdrekening.
Het tijdvak der Merovïngers en Karalingers vormt den vóórtijd d.i. de kindertijd
waarin de cultuur nog niet heelemaal tot het bewustzijn, tot het « Waschein »
gekomen is. In het Lentetijdperk van onze cultuur wordt de oerangst overwonnen
door den godsdienst. Deze geeft den jeugdigen cultuurmensch een causale
wereldbeschouwing waarin de angst overgaat in liefde.
De godsdienst der jonge Germaansche volkeren was het Katholicisme, dat
zij zouden overgenomen hebben van de uitstervende arabische cultuur. Onder
arabische cultuur verstaat Spengler de cultuur die haar groei en bloei kende
rond het middellandsche zeebekken van het ontstaan onzer tijdrekening tot
ongeveer het jaar 1000. In het Byzantinisme, in de cultuur v an het Westersche
Christendom tot het jaar 1000 en in die van de Arabieren in hun verschillende
rijken, ziet hij een eenheid die hij met den naam « arabisch » bestempelt.
Van deze cultuur kregen de jonge Germaansche volkeren van het Westen hun
godsdienst. Maar de Westersche mensch hervormde dezen godsdienst heelemaal
naar zijn eigen wezen. De arabische cultuur was magisch, dat wil zeggen,
zij zag alles als symbolen van een uitermate transcendente Godheid : in het
centrum van het arabische Katholicisme stond het Doopsel. De Faustische
mensch daarentegen heeft een onverzadigbaren heimwee, naar de verten en
wil zelf opgaan in God : in het centrum van het Germaansche Katholicisme
staat de Eucharistie.
Met het loskomen van het « Wachsein » en de opname volgens zijn eigen
zielenaanleg van het Katholicisme had de Westersche mensch een eigen
ruimtevisie waarin hij zijn dynamoschen zielenrijkdom in neerlegde. Het is de
tijd van den romaanschen en gothischen stijl, van de Duitsche keizers en de
kruistochten, van de Edda, de Nibelungen, de Graalsage, van de mystiek, van
de heiligenlegenden en de Mariavereerrirng, allen uitdrukkingen v an de
historische ziel van het Westen met zijn ontembaren honger naar de verten,
naar het oneindige. Hervorming, Aufkidrung, philosophie en beschaving zullen
dat levendige geloof doen verstarren tot de intellectueele wijsheid van den
ouderdom.
Het primaire onderscheid nochtans ligt volgens Spengler niet in gelooven
en weten, maar in gelooven en handelen. En de spanning tusschen beide wordt
reeds in het Lentetijdperk van onze cultuur belichaamd in de twee oerstanden :
adel en geestelijkheid.
De adel is het levendige symbool van den tijd, het « schicksal » en de
geschiedenis, van het bloed en het ras. De geestelijkheid van de ruimte, de
heilige causaliteit, de natuur. De adel leeft in een wereld v an daden, de priester
in een wereld van waarheden, In één woord de adel is het symbool van het
« Dasein », de geestelijkheid van het « Wachsein ». In den adel leeft de
cosmische tact, in de geestelijkheid de spanningen van het « Wachsein ».
In verband met deze beschouwingen staat het volslagen relativisme van
Spengler. Ook de waarheid volgens hem is cultuur-relatief, afhankelijk van
'n bepaalden godsdienst of 'n bepaalde wijsbegeerte die beide verschillend
zijn naarmate zij in 'n verschillende cultuur voorkomen. Er bestaat volgens
hem een niet te overbruggen kloof tusschen het rijk van de waarheid en het
rijk van de daad. Voor den dadenmensch is er geen waarheid en voor den
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een epigoon van de Duitsche philosophen. Zonder daarom een intellectualisme
tegenover het vitalism° van Spengler te willen stellen, moet men vasthouden
dat aan het begin van iedere metaphysica de intelligibiliteit van de werkélijkheld moet staan. Deze positie is een inzicht en een optie tevem Als zijn de
bovenhand heeft op niet-zijn, is deze optie dwingend. Men heeft te kiezen tusschen dew metaphysiek en een metaphysiek van, het zinlooze. De metaphysiek
van Nietzsche en van Spengler is een metaphysiek van het zinlooze.
Bij Spengler vinden wij niet den diep-odstentieelen levenskreet van Augustinus
en Descartes : « Ik ben - er is werkelbkheid De pogingen van groote wijsgeeren streven er naar om zich zoo sterk mogelijk te richten op het zuiver
verstandelijke in de zoo rijke totalitaire levenservaring waarin deze metaphysische experientie zich voordoet. Spengler heeft wel metaphysische beroeringen
gekend en gerild bij de problemen die de mensch zich stelt wanneer hij nadenkt
over werkelijkheid en leven. Maar in plaats van zich zoo sterk mogelijk te
richten .op het geestelbk moment van deze ervaring, heeft hij ons slechts de
zintuigelijke epiphenomenen gegeven welke haar altijd vergezellen. Deze en niet
het minst de uitdrukking zelf van de eerste metaphysische feiten zijn afhankelijk
van de cultuur. Maar deze eerste metaphysische feiten zelf transcendeeren iedere
cultuur.
Met andere woorden, in zijn meest centrale kern transcendeert onze persoon
met zijn diepst menscheli
jke belevingen iedere cultuur. De heimwee om iets
grootsch te verrichten, de scheppingsdrang om waarden tot goederen te omvormen, de angst van den anderen kant om onze verantwoordelijkheid en den
grooten ernst van 't leven, zijn allen in hun essentie algemeen-menscheltjk en.
volgen uit een phenomenologische ontleding van de structuur van den menschelljken geest als zoodanig. Niet het minst cultuurtranscendent Is de epische strijd
dien de-mensch te voeren heeft om het goed en het kwaad.
Alleen in het licht van deze belevingen kan een phenomenologie van de cultuur
gebeuren. Ook om de cultuur te begrijpen, met men uitgaan van den menschelijken persoon en het 'wereldgebeuren wordt niet uitgelegd door een blind
lets, maar door een wijs en goed c Iemand }.
Wij zouden hetzelfde op andere manieren kunnen zeggen en er nog lang
over uitweiden. Alleen nog het volgende.
Spengler heeft een misprijzen voor den causalen uitleg van de geschiedenfs.
Is het daarom dat,zoovele onnauwkeurigheden bij hem zijn toegelaten ? In
ieder geval, waar wij voortdurend stuiten op onjuistheden — om er maar eenige
te noemen voor Spengler zijn de Bollandisten Franschen; hij vergist zich
tusschen Dmitri en Iwan Karamazow en beweert dat er te Parijs in de 15e eeuw
Nederlandsch werd gesproken ! — waar wij voortdurend stuiten op onjuistheden,
hebben wij de zekerheid dat de voorgestelde intuïtie niet de vrucht is van een
persoonlijk en gewetensvol contact, ook langs de nederigste wegen, met de
vele uitingen van de complexe werkelijkheid. Wij begrijpen dan best dat het
werk van Spengler zoo veel tegenstand heeft gekend bij de vakhistorici. De
historicus die alleen een causalen uitleg geeft van de geschiedenis, begrijpt niet
den dieperen zin van het historisch gebeuren, maar de geschiedschrijver die er
geen gebruik van maakt als van een noodzakelijk instrument, is niet meer dan
een ijdele diletant. Hier weer is de oplossing niet te zoeken in een onverbrugbare dualiteit, maar in een alles omvattende synthese.
Blijft er dan van Spengler niets over ? Wij meenen dat hij, afgezien van
alle wijsgeerige beschouwingen, gelijk heeft wanneer hij zegt dat de geschiedenis
moet gezien worden als de geschiedenis van culturen en 'dat een cultuur ook de
algemeene levenswet ondergaat van groei en verval. Men kan zich ook niet van
den indruk ontdoen dat er waarheid steekt in de visie van Spengler wanneer
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hij de Westersche cultuur kenmerkt als de cultuur van de verten, de antieke aim
die van het nabijë. Ook is er — zoo dunkt ons — iets juist in al zijn andere
cultuurhistorische visies. Maar men mag ze, zooals alle theorieën van dien aard,
niet tot het uiterste drijven. Zeer gelukkig is ook, zoo meenen wij, de groeicurve
die hij geeft van onze cultuur. Zij geeft althans een heel wat dieperen uitleg
dan het strakke schema, oudheid-middeleeuwen-moderne tijden.
Dat onze cultuur in verval is, wordt tegenwoordig bijna algemeen aangenomen. Voegen wij er echter aanstonds aan toe daft de cultuurwaarden
niet de hoogste zijn : boven het cultureele staat het heilige. En 't zou een al te
rationalistische vereenvoudiging zijn te meenen dat de heilsorde gelijkloopend
is met den cultuurgroei. Hier staan wt voor nog heel wat geheimzinniger feiten
het ondoorgrondelijke van het rijk der genade. Edn ding weten wij toch :
Christus en het christendom zijn verschenen midden een cultuur in verval.
Daarom mogen wij ook de stille hoop koesteren dat deze decadente tijd de
« kairos » is van komende, groote dingen

KERSTMIS EN DRIEKONINGEN
IN DE KUNST
door Jos PHILIPPEN
II ICONOGRAFISCHE ONTWIKKELING
De christelijke kunst weerspiegelt het leven der verschillende eeuwen, niet
alleen net zijn volkskundige, maar tevens met zijn wijsgeerige en religieuze
ideologieën, zooals ook ebbe en vloed van de opeenvolgende kunstgetijden er
duidelijk merkbaar in zijn.
Van de meeste voorstellingen in de christelijke kunst vormen wij ons thans
goed omlijnde, vaststaande typen welke, sinds vele geslachten reeds, haast
onveranderbaar dezelfde zijn gebleven. Doch alvorens die typen te bereiken,
heeft de christelijke kunst een iconografische ontwikkeling van vele eeuwen
doorgemaakt, die gaat van in de catacomben tot in den tijd van de ContraReformatie en gevormd is door drie voedingsbodems.
Piet is natuurlijk onmogelijk met vaste jaartalen een iconografische ontwikkeling te bepalen. Soms gaat deze regelmatig en geleidelijk, soms echter duiken
sommige motieven een tijd lang weg om dan weer terug tekomen, en pas na
een tijdje van aarzeling voor de nieuwe definitief plaats te maken.
De eerste voedingsbodem ligt in het Oosten : op de plaatsen zelf van Jezus'
leven werden de heiligdommen gebouwd, waar de eerste iconografie ontstond,
die tot volle ontplooiing zou komen in de mozaiekweelde der Byzantijnsche
basilieken, welke naast de paleizen der keizers oprezen, en dit net niet minder
pracht en praal en higrarchie, voor de h,ernelsche hofhouding van den ChristusKoning en Zijn vorstelijke Moeder.
De tweede •voedingsbodem ligt in het Westen en vormt er dat heerlijke
drieluik, waarvan het middenpaneel de beeldhouwkunst van de Fransche kathedralen en de ziguiken de schilderkunst van de Italiaansche en Vlaamsche
primitieven zijn.
Het Franciscanisme en de mysteriespelen brengen hier een revolutie in de
kunst teweeg welke, als geen andere ooit, zou voeren .tot die hoogtepunten,
waar de iconografie haar haast volmaakte en volledige uitdrukking zou
bereiken.
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4 -4 5- 5jaar,
beter
van
knaapjesvan
van
jaar,opopkleinere
kleinereschaal
schaal
getransponeerd,
de persoonlijkheid
persoonlijkheid van
Jezuskindje-op-Kerstdag is
loor
getransponeerd, maar
maar de
van Jezuskindje-op-Kerstdag
is te 1Ør
gegaan.
geg aan.
Langen tijd
het Kindje
Kindje der
der geboorte
geboorte een
een levenlooze
levenlooze pop,
of in
in
Langen
tijd is
is het
pop, naakt
naakt of
doeken
altaar, als
als
doeken 'gewonden,
gewonden,dat
datIVan
van zijn
zijn moeder
moeder verwijderd
verwijderdligt
ligtop
op een
een altaar,
an de
symbool
het toekomstig
toekomstig offerlam.
offerlam. Na
Na de
de ontdekking
ontdekking vvan
de diep-menschediep-menschesymbool van het
lijkheid
'ligt het
bij zijn
zijn moeder
moeder in kribbe
krj;bbe of
of
lijkheiddoor
doorde
de middeleelUwers,
middeleeuwers,ligt
het korter
korter bij
wieg,
als het
hetarmste
armsteder
dermenschenmenschenwieg, of
of op
op den
den ,g,rond.
grond. Meestal
Meestal isis het
het naakt, als
kinderen. Met
Renaissance is
het terug
tentginindoeken
doekengewonden
gewonden en Ugt
het
kinderen.
Met de
de Renaissance
is het
ligt het
op
een malschen
malschen bussel
kribbe. De
De gouden
gouden straaltjes
straaltjes die
die het
hetreeds
reeds
op een
bussel stroo
stroo in de kribbe.
bij meerdere
meerdere middeleeuwsche
mjddeleeuwsche meesters
één hevig
hevig licht,
licht,
bij
meestersuitzond,
uitzond, worden
worden nu
nu één
dat hel
hel den
den donkeren
donkeren stal verlicht
verlicht en
en de
de aanwezigen
aanwezigen als
als 't'tware
wareverblindt.
verblrindt.
In de
de driekoningentafereelen
driekoningentafffi"ee1en isishet
staatop
opden
den
het majest'atischer.
majestatischer. Het
Het zit
zit of staat
schoot
van Maria,
Maria, eenst
eerst streng
strengenenbewegingloos,
bewegingloos, geleidelijk
geleide'lijk levendiger
levendigeT en
en
schoot van
natuurlijker: : het
zijn hhandjes
zegenend gebaar,
gebaar, legt ze
ze op
op het
hethoofd
ihoofd
natuurlijker
het heft zijn
andjes tot zegenend
van een
een der
der Wijzen,
Wijzen, reikt de
de armpjes
amnpjestot
hetaannemen
aannemender
dergeschenken
geschenken ofof
van
tot het
speelt met
met de
de aangebrachte
aangebrachteoffergaven.
offergaven.
O.
L. Vrouw
Vrouw is
menig tafereel
tafereel de
de hoofdfiguur,
hoofdftJguur, waaraan
waaraan de
de kunstenaars
kunstenaars
O. L.
is in menig
heel hun
hun talent
talent besteed
besteed hebben
hebben om
om haar
haarhemelsche
hemelscheschoonheid
schoonheid onder
onder verruk
!Verruk<,
heel
kelij,ke lichamelijke vormen uit te drukken.
kelijchamvornuitedk.
Wij onderscheiden
onderscheiden drie
iconografische typen:
in de
deoud-chr
oud-christelijke
tijden
Wij
drie iconografische
typen : in
istelijke tijden
is zij
zij de
de vorstelijke
vorstelijke vrouwe,
vrouwe, de
de koninginne
koninginne vol plechtstatigheid;
plechtstatigheid; in
in de
demiddelmiddeleeuwen
accent
van het
het koninklijke
/koninklijke meer
meer en meer
meer verplaatst
verplaatst naar
naar
eeuwen wordt
wordt het ac
cent van
moederlijk-zachte en
maagdelijk ongerepte;
de Renaissance
RenaiSsance wordt
wordt zeze
het moederlijk-zachte
en maagdelijk
ongerepte; in de
verheerlijkt
de schoonste
schoonste onder
onder alle
alleschepselen.
schepselen.
verheerlijkt als de
Op de
de fresco's
fresco's der
dercatacomben
catacomben en
enhet
hetbeeldhouwwerk
beeldhouwwerk der
dersarcophagen
sarcophagen
Op
zij, als een
een Romeinsche
Romeinsche matrone,
tafeTeel op
op een
een kathedel
kathedeJ
zit zij,
matrone, midden
midden in
in het tafereel
en
voeten rusten
rusten op
op een
een schabel;
schabel; haar
haarhoofd
hoofd isisgesluierd
geslui'erd en
enzij
zijisisgehuld
gehuld
en haar voeten
in een
een lange,
lange, vorstelijke
vorstelijke tuniek.
tuniek.
De armoede
armoede van
den stal
stal wordt
wordt opzettelijk
opzettelijk verzwegen
verzwegen om
om de
de Joden
Joden niet
niet
De
van den
te ontgoochelen,
daar zij
de komst vvan
an een
ontgoochelen, daar
zij sinds
sinds eeuwen
eeuwen de
een machtigen
machtigen en
en gloriglorieuzen Messias
Messias verwachtten.
verwachtten.
euzen
de Byeantijnsche
B~tijnsche kunst
vorstelijk karakter
karakter nog
nog meer
meer tot
totuiting
uiting: :
In de
kunst komt
komt het vorstelijk
majestatisch
rijkeJük troont
de Moeder
Moeder Gods
God..q als
een koningin
koningrin in
in haar
haar
majestatisch en
en rijkelijk
troont de
als een
paleis,
hoofd gekroond
gekroond of in
in een
een nimbus,
nimbus, terwijl
rerwijl engelen
engelen als
alspaladijnen
paladijneu
paleis, het
het hoofd
naast haar
haar de
de wacht
wachthouden.
houden.
naast
Wordt de
geboortescène voovgesteld,
een rustbed,
rustJbed, dat
dat weldra
weldra
Wordt
de geboortescène
voorgesteld,dan
danUgt
ligt ze
ze op
op een
op
praalbed gaat
gaatgelijken.
gelijken. Ze
Ze isisphysisch
physischafwezig,
afwezig, volgens
volgens de
detheologische
theologische
op een praalbed
opvatting
heel het lijden
lijden van
van haar
haar Kind
Kind ziet
ziet
opvatting de
de toekOJlllSt
toekomst instarend
instarend waar
waar ze
ze heel
plaats hebben.
hebben.
De middeleeuwers
middeleeuwers hebben
veel menschelijker
menschelijker type vIVan
de moederlijke
moederlijke
De
hebben het
het veel
an de
teedeI'heid geschapen.
g~chapen.
teederheid
De
scène Mraar
O. L.
L. Vrouw
Vrouw peinzend
peinzend en
in gedachten
gedachten afwezig
afwezig te
te bed ligt
ligt
De scène
waar O.
en in
en twee vroedvrouwen
vroedvrouwen aan het
het Kindje
Kindje het
hetgebruikelijk
gebruikelijkbad
,badvan
vanolijfolie
olijfoliegeven,
geven,
maakt
plaats voor
voor het
hetpoëtisch
poëtischtafereel
tafereeleener
eenerverrukkelijke
verrukkelijkejonge
jongemoeder
moeder
maakt plaats
met hemelsche
hemelsche gelaatstrekken
stil maar
maar
met
gelaatstrekken en
en aristocratische
aristocratische distinctie,
distinctie, die
die in
in stil
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stralend
gevouwen handen,
aanbidding neerknielt
haar
stralendgeluk,
geluk, met
met gevouwen
handen, ter
ter aanbidding
neerknielt voor
voor haar
goddelijk
Kind.
Het
vol Igewijde
gewijdestilte;
stilte; niets
niets roert;
roert; alles
alles is in
goddelijk
Kind.
Het
isiserervol
in extase;
extase;
net een
dieren- —en
en enlkele
enikeleengeltjes
engeltjes
soms
met
een paar
paar dieren
soms
- zijn
zijn Maria
Maria en
en Jozef
Jozef
alleenin
in hun
hun 'groot
groot geluk.
alleen
geluk.
Met
de moederlijke
moederlijke teederheid
teederheid verplaatst
Met de
de Renaissance
Renaissance wordt
wordt het
het accent
accent ,van
van de
naar
stralende moederweelde.
moederweelde. Maria
snuu:htende liefkoozing
Mefkoozing het
het
naar de
de stralende
Mariadrukt
drukt in
in smachtende
Kindje
eeribiedig, maar
fierheid,
Kindjein
inhaar
haararmen
armenof
of heft
heft voorzichtig
voorzichtig en
en eerbiedig,
maar tevens
tevens vol fierheid,
een
om Het
Het te
tetoonen
toonenaan
aandedetoegestroomde,
toegestroomde.wemelende
wemelende menigte
menigte
een luier
luier op
op can
van herders
herders en dorpslieden.
van
dorpslieden.
>Sint
in de
deoudste
oudstekunst
,kunsteen
eenpersonnage
personnagevan
vanondergeschikt
ondergeschikt belang.
belang.
Sint Jozef
Jozef is in
Soms
in de
deKerstmisvoarstelling
Kerstmisvoorstellingeenvoudig
hij
Soms wordt
wordt hij
hij in
eenvoudig weggelaten,
weggelaten, aIs
als hij
afgebeeldisis neemt
neemt hij
hij geen
geen deeil
deel aan
afgebeeld
aan de
de handeling
handeling maar
maar zit
zit, oud
oud en
en peinzend,
peinzend,
scanszelfs
zelfs slapend,
slapend, ineen
in een hoekje
soms
hoekje van
van het
het tafereel
tafereelweggedrongen.
weggedrongen.
zijn blik is vol
volweemoed
weemoed
Geleidelijk
Geleidelijkkomt
komterermeer
meer'expressie
expressiein
in'zijn
zijn gelaat
gelaat en zijn
omdat
koude en de
de armoede
armoede bij
bij deze
deze gebeurtenis.
gebeurtenis.
omdat hij
hij niet
niet verhelpen
verhelpen kan
kan aan
aan de koude
Gedurend~
treedt
't voorplan
voorplan : hij
hij
Gedurendededermiddeleeuwen
middeleeuwen
treedthijhijmeer
meeren
en meer
meer op
op 't
knielt
op zijn
zijn
knielt tegenover
tegenover Maria
Maria in
in aanbidding
aanbiddingneer
neervoor
voor het
het KiDdje
Kindje ol
of staart, op
gaanstok leunend,
leunend, naar
naar het Wichtje.
gaanstok
Wichtje.
Nu
weleens
onbeholpen—
- figuur,
figuur,ininvaderlijke
vaderlijke
Nu maakt
maakt hij
hijzich,
zich,als
als grijze
grijze----<
enen
weleens
onbeholpen
zorg
het gezin.
gezin:: hij
hij houdt het lichtje
lichtjein
inde
dehand
ha.Ddbij
bijde
deaanbidding,
aanbidding,
zorg dienstig voor het
dekt
toe tegen
tegen regen
regen en
enwind,
,wind, kapt
,kapthoutblokjes
houtblokjes voor
voor het
hetfornuis,
fornuis, put
put
dekt oden
den stal toe
water
aan de bron,
<bron, herstelt
herstelt luiers
luiers en
en huisraad,
huisraad, niet
nietzelden,
zeldeJl niJlzijn
zijntoegewijde
toegewijde
water aan
bezigheid geholpen
geholpendoor
door een
een schaar
schaar lieve engeltje.,
engeltjes.
bezigheid
\De
Renaissance zou
hem terug
terug meer
meer op
op den
denachtergrond
achtergtrODà verdringe
verdringen.
De Renaissance
zou hem
.
,

Het evangelie
evangelie van St. Lucas
Lucas gewaagt
gewaagt enkel
enkel van
van engelen
engelen bij
bij de
de aankondiging
aankoIidiging
aan de herders en het is .bij deze gebeurtenis dat we ze dan ook, op den andehrstibjzegurnsdatw ok,pen
achtergrond van
van menig kersttafereel,
achtergrond
kersttafereel, afgebeeld
afgebeeld zien.
zien.
Maar
het duurt
Maar het
duurt heel
heel lang,
lang, zelfs
zelfs nadat
nadat andere
andere apocriefe
apocriefe elementen
elementen reeds
reeds
hun
in de
hun incarnatie
incarnatie in
de plastiek
plastiek gevonden
gevonden hebben,
hebben, eer ze
ze bij
bij de
ie geboorte
gelboorte aanaanwezig
wezig zijn.
zijn.
is uit
uitde
deaanbidding
aanbiddingder
der Magiërs,
Magi~rs, waar
waar ze
zevan
vanininden
denbeginne
begilmevoorkomen,
voorkomen,
Het is
dat ze
ze in
inandere
anderekersttafereelen
kersttafereelen zijn
zijn overgenomen.
overgenomen.
Dit bemerken
bemerken we voor
voor 't
't eerst in
in de
de Xe
Xeeeuw,
eeuw,ininCappadocië,
Cappadocië, vanwaar
vanwaar dit
dit
voorbeeld
over Constantinopel
voo~beeld over
Constantinopel naar Italië isisgekomen.
gekomen.
de Byzantijnsche
Byzantijnsche kunst
kunst zijn
zijn het
het de
de Machten
Machten en
ende
deKrachten,
Krachten, die
dieals
aIstrouwe
trouwe
In de
paladijnen
de wacht houden
paladijnen de
houden rond
rond den
den troon
troon van
vandedekoninklijke
koninklijkeMoeder
MoederGods,
Gods,
of als
als enkele
enkele geesten,
.geesten, snel,
snel,licht
lichten
enwijs
wijsdedeMagiErs
Magiërsleiden
leiden op
ophun
hlUltocht
tochtnaar
naar
of
het
het Kind.
Kind.
Met St.
St. Franciscus
Franciscusworden
wordenzij
lZijdedezingende
zingendeenen
musiceerendeverschijningen
verschijningen
Met
musiceerende
vol hemelsche
hemelBche lieftalligheid,
lieftalligheid, die
die op
op de
deaarde
aardeneerstoeien,
neerstoeien,olijftakken
olijftakkenzwaaiend
zwaaiend
vol
mi de
am
devredesboodschap
vredesboodschap uit
jubelen aan
aan de
de menschen
menschen die
die van
vangoeden
goedenwil
wil.
uit te jubelen
zijn. Hun
HlUl mental
aantal wordt
grooter:: heel
heel het
het tafereel
tafereelgaat
gaat
zijn.
wordt alllengs
alilengs grooter
grooter en
en grooter
wemelen
wemelen van engelen
engelen:: in de
de lucht,
lucht. op
op de aarde,
aarde,. in
in den
den stal,
stal, op
op het
hetdak
daker
ervan,
van,
in
in de
de velden,
velden, overal
overal zweven
zweven of gaan
gaan of
of staan
staanze.
ze.
Zij
Zij dragen
dragen lange
lange zijden
zijden kleederen
kleederen van
van de
de teederste
teederste raze,
roze, groene
groene ofofblauwe
blauwe
tinten
tinten en
enveelkleurige
veelkleurige vleugels
vleugels met
metpauwenoogen
pauwenoogen versierd;
versierd; zij
zijzijn
zijn rijkelijk
rijkelijk
uitgedost in kost'bare kapmantels van glinsterend brokaat en dragen goudenuitgedosnkbarpmtelsvngirdbokategnud
kronen
kronen van
van rijke
rijke edelsmeedkunst
edelsmeedkunst op
ophet
hethoofd.
hoofd.
Zij
zingen in
inblijde
blijdekoren
koren hun
hun heldere
heldere kerstliedjes
kerstliedjes of
of spelen
spelen op
opluit,
luit,vedel
vedel
Zij zingen
en
een wiegeliedje
en gitaar
.gitaareen
wiegeliedje voor
voorhet
hetzoete
zoeteKind.
Kind.
St. Jozef
Jozefininzijn
zijndagelijksche
dagelijkschebezigheden
bezigheden tot
totonderhoud
onderhoud van
:vanhet
het
Zij helpen
helpen St.
Zij
gezin.
gezin. Zij
Zij knielen
knielen devoot
odevoot in
in aanbidding
aanbidding neer
neer of
of scharen
scharen zich
zich in
indichte
dichtemenigte
menigte
bijeen om
om de
de hardheid
hardheid van
van de
dekribbe
kribbe te
tedoen
doenverdwijnen
verdwijnen en
enzelf
zelfhet
hetgoddeltik
goddelijk
bijeen
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Kindje tot
ruststede te
te dienen.
dienen.
Kindje
tot ruststede
In
oud-christelijke kunst
hun verschijning
verschijning die
van een
eenernstigen,
ernstigen,
In de oud-christelijke
kunst was
was hun
die van
rijzigen jongeling;
bij de
de primitieven
primitieven werden
werden ze
ze minaatuurtjes
minaatuurtjes van
vanargeloosheid
argeloosheid
rijzigen
jongeling; bij
en
lieftalligheid; in de
de Italiaansche
Italiaansche Renaissance
Renaissance krijgen
krijgen ze terug
terugvolwassen
volwassen
en lieftalligheid;
gestalten, dIl
onger·epte jeugd
jeugd als vvan
een eeuwige
eeuwige Lente;
Lente; totdat,
totdat, met
met de
deBarok
Barok
an een
gestalten,
in ongerepte
an daralle engelachtige
engelachtige wijding
wijding plaats
maken voor
voor de
de naaktfiguurtjes
naaktfiguurtjes vvan
darplaats moet maken
tele Armors,
AJmors, die ergens
ergens uit
uit een
eenputtifestoen
puttifestoen zijn
zijn afgesprongen
af'gesprongen om
wat te
te
om wat
komen spelemeien
spelemeien rond
rond de
de kribbe.
kribbe.
komen
NaU!W
vevbonden met
met de
de iconografie;
dconografie; der
engelen is
is deze
dezeder
derwonderbare
wondellbare
Nauw verbonden
der engelen
ster,
aandacht der
der Wijzen
Wijzen trok,
op hun
hun tocht, en
en in
ingouden
gouden
ster, die de aandacht
trok, hen
hen Igele~dde
geleidde op
llc:htschittering boven
stal bleef
bleefhangen.
hangen.
lichtschittering
boven den
den stal
Het
was een
eenbuitengewone
buitengewone verblindende
'VeI1blindende verschijning,
verschijning, met
in haar
haarvormen
vormen
Het was
met in
soms
kindje of
een kruis,
kruis, of
of beide
beide samen.
srumen. Het
Het was
was niets
niets anders
anders dan
dan een
een
soms een
een kindje
of een
engel, speciaal
speciaal door
en
engel,
door God
God ,gezonden
gezondenom
om de
de Wijzen
Wijzenuit
uit hun
hun verre
verre land
land veilig en
vJ,ug naar
naar de
de plaats
plaatsder
dergeboorte
geboortetete'brengen.
'brengen.
vlug
zeer populair
populair in de
de kunst
kunst vvan
het Oosten
Oosten
Zoo ontstond
Zoo
ontstondhet
het speciaal
speciaal tytpe
type --- zeer
an het
--- van
vanden
denwegwijzenden
wegwijzenden ster-engel,
ster-engel,die
voortdurend voor
voor de
de Wijzen
Wijzen uitzweeft
uitzweeft
die voortdurend
met op
op zijn
zijn kle
kleed
een groote,
groote, veelhoekige
veelhoekige ster,
de hhand
draagt of
of er
er
met
ed een
ster, de2Je
deze in de
and draagt
met uitgestrekten
uitgestrekten vinger
vinger naar
naar wijst.
wiJst.
Soms
die engel
engel voor
voor hen
hen uit
uitop
opden
denbeganen
beganengrond,
grond, als
alsmooi
mooigebouwde
gebouwde
Soms gaat die
en flink
de hhand.
«Hij ging voor
voor hen
hen
flink gevleugelde
gevleugelde jongeling
jongeling met
met den
den reisstaf
reisstaf in de
an d. «Hij
uit,
ze kwamen
ikwrumen waar
waar het
het Kind
Kind was»,
was», had
had het
hetapocrief
apocrief evangelie
evangelie van
vanden
den
uit, tot ze
Pseudo-Mattheus
geleero.
Pseudo-Mattheus geleerd.
Zoo
komen we
we d
an aan
zoo 'komen
dan
aan de
de meest
meest fantastische
fantastische personages
personages uit
uit de
dekerstmiskerstmisvoorstellingen, nl. de
de«Driekoningen».
«Driekoningen».
voorstellingen,
Juist omdat
omdat hun
hun «exotisme»
«exotisme» zoo
2JOO bekoorlijk
bekoorlijk was
was voor
voorhet
hetkunstenaarstempekunstenaarstemperaiment en
en d
rrument
door
de historische
historische onzekerheid
onzekerheid vrije
gelaten aan
aan de
de
oor de
vrije teugel
teugel kon
kon gelaten
inbeelding, isis dit onderwerp
onderwerp een
IVan
de meest
meestgeliefde
,geliefde aller
allertijden
tijden geweest.
geweest.
inbeelding,
een v
an de
We
staan werkelijk
werkelijk voor
voor een
een onafzienbare
onafzienbare reeks
reeks voorstellingen,
voorstellingen, waarvan
waarvan de
de
We staan
iconografische evolutie
uiterst belangrijk
belangrijk is.
is.
iconografische
evolutie uiterst
eeuwen is er
In de
de eerste
eerste eeuwen
er van
lV'aIl«koningen»
«koningen» bepaald
bepaald geen
geen sprake.
&pTake. Ze
Ze werden
werden
toen voorgesteld
voorgesteld als
priesters van
van den
den Perzischen
Perzischen god
god Mithras,
Mithras, in
inPerzische
Perzische
toen
alspriesters
kleedij :: met
phrygische muts,
muts, korte
ikorte chiton,
chiton,wijdvlottende
wijdvlottende chla,mys
chlrumys en
enwindels
windels
kleedij
met phrygische
rond
de ibeenen.
beenen. Zoo
Zoo moeten
moeten ze
ze ook
ook afgebeeld zijn
rond de
zijn geweest op
op een
een gr
·groot
mozaïek
oot mozaiek
van
den gevel
gevel der
der Geboortekerk
GeboortekeJ:1k tete Bethlehem,
dank aan
aan dit
dit feit
feit
van den
Bethlehem,want
wanthet
het is
is dank
dat
de Perzen,
Perzen, toen
toen zij
zij in
in 615
615 deze
deze streken
streken veroverden,
V'erovel'den, ditgebouw
dit gebouwgespaard
gespaard
dat de
hebben, daar
vereel'd waren
waren er
er hun
hun nationale
nationale kleederdrachten
kleederdrachten op
op te
tevinden.
vinden.
hebben,
daar ze
ze vereerd
De Byzantijnsche
Byzantijnsche kunst
een stap
stapverder
verder:
daarkrijgen
krijgen deze
dezeMythrasMythrasDe
kunst gaat een
: daar
priesters
het hoofd
hoofd en
enhet
hetambtsgewaad
ambtsgewaadvan
van
hoogwaardigheidspriesters kronen
kronen op
op het
hoogwaardigheidsbekleeders IVan
om de
de lenden.
lenden.
bekleeders
van het
het hof om
Dit aanpassen
:
aanpassen aan eigen
eigen geest
geest en
enomgeving
omgetVingevolueert
evolueertverder
verder in
inhet
hetWesten
Westen:
de primitieven
primitieven die
kersllgebeuren lieten
dooI1gaaIl in
eigen lland
en ook
ook
de
die het kerstgebeuren
lieten doorgaan
in eigen
an d en
in
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meestal was deze creatie op het randje at een karikatuur. Het zouden pas de
Renaissancemeesters zijn die, in dit rijk gestoffeerd tafereel hun virtuasiteit
uitvierend, als apotheose van pracht en praal den tkleurling-koning in al zijn
majesteit zouden 'borstelen.
De iconografie der Driekoningen zat zoo diep in den geest geankerd, dat
zelfs maar in enkele zeldzame uitzonderingen der XVIIe eeuw van een klein
puntje der traditie afgeweken werd, nl. van de drie ouderdomsverschillen der
Koningen, hetgeen te wijten is aan het toenmalig scepticisme :tegenover al
wat niet historisch kon bewezen worden.
Dezelfde evolutie is te bemerken in den stoet der koningen. In de vroegchristelijke kunst zijn ze te voet en zonder gevolg. Later wordt de achtergrond
gevuld met de koppen hunner paarden, en wanneer ze — weer enkelen tijd
nadien — zelf in het zadel zitten, verschijnt stilaan de figuratie van hun
gevolg dienaars, waartusschen enkele negers, te paard en met dromedarissen
en honden.
En dan komen in de middeleeuwen die machtige cavalcades tot stand, die uit
verre burchten op hooge rotsen, langs stble en moeizame wegen, naar Bethlehem
afgezakt komen.
De stoet kronkelt doorheen het landschap en het gebeurt dat de laatste man
pas de verre burcht heeft verlaten, als de eerste koning reeds voor het Jezuskindje knielt.
Herauten openen den stoet; wapenknechten stooten de bazuinen en dragen
de wapperende banieren met de wapens der Driekoningen. Jachthoorn, handboog
en hazewind zijn niet vergeten en allerlei vreemdsoortige dieren als dromedarissen, apen en zelfs hyena's ontdekken we midden in de kleurrijke wemeling
van den optocht. De mooiste en vurigste paarden van de vorsteltke stallingen
zijn met het kostelijk gareel der groote plechtigheden opgetoomd. Van dit luxevertoon wordt begrijpelijkerwijze dankbaar gebruik gemaakt am prinsen, adel,
magistraat en schenkers te laten optreden.
Dit feërieke ridderlijk karakter zal met de Renaissance plaats maken vo r
het algemeen heroische en het exotische samen anet de prachtkoppen d (er
Koningen zullen dan ook de prachtexemplaren van -brieschende paarden en
kameelen tot zelfs in den stal verschijnen.
Een woordje nog over de akte van aanbidding en de offergaven.

Van het aneervallen. der Driekoningen, waarvan het Dvangelie gewaagt, is
in de vroeg-christelijke kunst geen spoor te vinden. Ala vrije mannen daarentegen, die uit eigen vrije beweging ter aanbidding. waren gekomen, blijven zij
recht staan, zooals dit in het Oosten 4j dergelijke gelegenheden het gebruik was.
Later zien wij ze vooroverbuige.n of een Echte katebuiging maken, maar de
eigenlijke volledige knieling, meennaaLq vergezeld van den voetkus, is middeleeuwsCh.
Het is zoo dat wij sindsdien de driekoningengroep voorgesteld zien : de eerste
en tevens de oudste koning, die zijn kroon van het hoed heeft genomen, knielt
neer en biedt zijn gyve aan; de tweede, man van rijpen leeft ijd, staat recht. met
zijn geschenk in de hand en toont aan den jongsten koning de ster; deze laatste
staat verrukt naar den hemel te staren.
In de eerste voorstellingen waren hun offergaven niet anders dan schalen
met goudstukken, goudklompen of gouden kronen. In den loop der eeuwen
werden dit specimens van de nooit volprezen goudsmeedkunst dier tijden : in de
XIIe eeuw meestal sferisch vaatwerk, een eeuw later cylindervormige rellkwiehouders en in de XIVe-XVe eeuw rijk bewerkte en met edelgesteenten bezette
koffertjes. De Renaissance geeft hun geschenken van haar tijd in de handen
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Een andere karakteristiek is de bouwvalligheid : altijd is er iets onafgewerkt
of afgebrokkeld, al is het soms maar één pijler of een hoekje van het dak of
van het gewelf wat er op zinspeelt dat Jezus den vervallen burcht van David
kwam herstellen en het gevallen menschdom verlossen.
Die twee motieven — armoede, en bouwvalligheid — hebben de primitieven
weergegeven door een schilderachtig gebouwtje, met vervallen stroodak en
verweerde muren, dat sterk aan tooneeldecor doet denken.
De Renaissance, eenerzijds anet haar reminiscenties a an de Oudheid, bouwt
een complex van antieke portieken en rijke gewelven, waartegen een stal is
aangebouwd, of anderzijds met haar voorliefde voor het grandiose, herschept de
plaats in een geweldigen boerenstal, waar alles bovenmenschelijke proporties
aanneemt.
Bij een blik in den stal zelf bemerken we vooreerst de kribbe met os en ezel.
In de eerste eeuwen is de kribbe een steenera metselwerk van een paar voet
hoog, om later een houten bak te worden, meestal van den grond af, die dient
tot trog voor de dieren.
Het is een groote uitzondering, welke o.m. gedurende de Contra-Reformatie
wel eens te noteeren valt, dat os en ezel ontbreken. We kennen zelfs meerdere
Aanbiddingen der Wijzen, waarop beide dieren nog aanwezig zijn ! Ofwel zijn
ze in den hoek gedrongen en nemen geen deel a an de handeling, ofwel zijn ze
zeer actief en verwarmen met hun adem -- vol eerbied en toewijding -- het
Wichtje in de kribbe.
Soms is de symboliek ten uiterste gedreven en bemerken we duidelijk hoe,
naar het woord van den profeet Isaias, die door de kerkvaders den vijfden
Evangelist genoemd werd, de ezel naar de kribbe en de os naar het Kindje kijkt.
Ook de bussel strop dien wie in vele kerststallen weervinden, heeft een symbolische beteekenis. Sommige middeleeuw'sche schrijvers verklaarden Bethlehem
door «broodhuis» en doelden er op dat de Zaligmaker op die plaats juist moest
ter wereld komen, omdat hij het levend brood is voor het menschdom.
Evenzoo de rooster, die zinspelen zou op de «gevanckenisse onser menschelicke
nature».
De kolom die veelal in den stal voorkomt, is deze waartegen de goddelijke
Moeder rusten moest na de vermoeiende reis naar Bethlehem.
De vogeltjes op het dak kunnen er wel op duiden --- zooals bij menig godsvruchtig schrijver uit de middeleeuwen -- dat zelfs de vogels hun nest hebben
om in te wonen maar Christus niets heeft om zijn hoofd op te rusten.
En zou de ekster, die wiel eens van het gezelschap is, niet «de goede mare»
symboliseeren ?
En nu nog een laatste woordje over het landschap en de tijdsbepaling.
De italiaansche en vlaamsche primitievenhebben het lan dschap voor het
eerst ontdekt en dit aangewend als achtergrond bij hun portretten en tafereelen.
Ieder zal het kleuren naar eigen aard en omgeving en de heilige handeling
laten gebeuren in eigen stad of streek, zonder er zich om te bekommeren dat
de naieve poëzie waarmede ze hun werken omdoezelden in de verste verte
gee n gelijkens heeft of zelfs geen verband houdt met de historische plaatsen. uit
de gewijde geschiedenis.
Ook de tijdsbepaling wordt veelal niet ge ëerbiedigd, zelfs dan niet wanneer
de handeling plaats grijpt in eigen locaal klimaat. Zoo kennen we in de westersche
schilderkunst maar enkele besneeuwde kerstlandschappen, al valt dit fe est hier
midden in het winterseizoen en al omhult het volk dien dag zoo graag met de
bekoorlijkheid der witte vlokjes. Zelfs daar waar de herders oorlappen dragen
tegen de ijzige koude of vuurtje stoken om er zich bij te verwarmen, prijkt de
natuur in prachtig groen en bloeien er bloempjes allerhande.
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Deze mystieke en pittoreske periode duurt voort tot a an de Italiche
Renaissance, die het droeve en het lijdensvolle doet vergeten en haar ideaal
zoekt in de verheven schoonheid en vormenvolmaaktheid, welke a an het antieke
Griekenland doen denken.
Dan komt de Contra-Reformatie, met al haar geweld, terug een dogmatisch
karakter a an de kunst geven.
Evenals het klein en nietig schepsel, dat de mensch is, opgevoerd wordt tot
de glorieuze hoogten, waar een volgnaakt evenwicht tusschen lichaam en ziel
de heldengestalten vormt die de dragers zijn v an grootsche ideeën, zoo warden
vergankelijkheid, pijn, armoede, marteling en dood voortdurend als de nobelste
epopeeën de christenen onder de oogen gebracht, opdat zij elk oogenblik zouden
bereid zijn, als martelaars v an de vij anden der Kerk, hun leven veil te hebben
voor de ééne, Roomsche religie.
De moderne christelijke kunst, welke den chaos der laatste decenniën is
ontvlucht, streeft weer n aar rust en stilte, diepte en evenwicht.
En in de verre missielanden wenken de nieuwe horizonnen van een inlandsche
christelijke kunst, welke, zooals in de eerste eeuwen, de traditioneele vormen
van de profane kunst zoekt aan te passen a an de algemeene christelijke
iconografie.
Van in de eerste tijden van het christendom heeft de Kerk de kunsten
beschermd en a angemoedigd. Dat ze in den beginne afzijdig stond, valt best
te verklaren door een gemotiveerde vrees voor beeldenafgoderij; en dat ze in
den loop der eeuwen steeds aan strenge normen heeft gehouden en meer dan
eens afkeurend of veroordeelend heeft moeten optreden, is even goed begrijpelijk omwille van de eenheid in de voorstellingen en oe orthodoxie in de
vertolkte ideeën, waarover ze te waken heeft.
Maar dat ze de schoon, vrije ontplooiing van het kunstenaarstemperament
nooit heeft belemmerd, maar integendeel steeds heeft bevrucht en aangemoedigd, bewijzen die haast ontelbare religieuze werken uit alle tijden, scholen en
technieken, welke tot het kunstpatrimonium behooren van alle schoonheidsminnende geslachten.
Zulks pleit voor de continuiteit van de christelijke kunst, welke tot de nooit
uitputbare bronnen harer inspiratie kan rekenen : den rijkdom v an het christelijk
geloof eenerzijds en de fantasie van de massa anderzijds. Die harmonische
samenstrengeling v an kerkelijk dogma en vØsche inbeelding is een tweede
constante der christelijke kunst.
En daaruit vloeit een derde voort : haar eenheid in de verscheidenheid.
Zoo heeft ee n eeuwenlange en nauwe wisselwerking tusschen Kerk en volk
ook van Kerstmis en Driekoningen de voorstellingen gevormd welk eenieders
aspiraties bevredigen.
De Heilige Nacht is het symbool geworden v an de familiale teederheåd en
van de lieftallige poëzie, waarmede ook in den huiskring het bloemige wonder
van een pasgeboren kindje en v an een jonge moeder omweven wordt.
De aanbidding der herders is uitgegroeid tot de geloofsbelijdenis van de ruwe,
eenvoudige lieden met het goede, ongerepte hart, aan wie de engelenscharen
het eerst v an al het wonder v an Bethlehem hebben verkondigd.
Driekoningen is een afstraling v an de steeds betooverende en indrukwekkende
pracht van nobelen en vorsten, die hun gouden kronen van het hoof d nemen
om ze aan de voeten van het Kindje in den stal ter vereering neer te leggen.
Newman mocht terecht getuigen : «De Kerk is de .dichteres harer kinderen».
15-9-43.
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GEZELLE'S CARITAS (')
door Em. JANSSEN S.J.
« Niet Eros maar Caritas is het woord dat past bij Gezelle's
priesterliefde » (Dr Frank Baur) (2) .
Van 1924 tot 1930 schreef Urbain Van de Voorde herhaaldelijk over Gezelle,
en meer dan eens gewaagde hij v an diens Eros (3) . Het meest breedvoerig
deed hj het in het Gidsnummer van Mei 1930; kort daarna verscheen deze
studie afzonderlijk (4) . Dit is haar tweede uitgave, met daarbij « Een woord
vooraf » (blz. V - VII) en twee « Nabeschouwingen », telkens een wederwoord
(blz. 57 - 72).
Het eerste verschijnen v an dit essay kon ons werkelijk verheugen : hoezeer
ook aanvechtbaar, toch vernieuwde het de belangstelling voor Gezelle's arbeid en
geest, poëzie en apostolaat te Øeselaré van 1854 tot 1860; het verklaarde
ook het beruchte zwijgen van den dichter van 1860 tot 1882; het legde, in
diens levensloop, een suggestieve evolutie.
Maar de tweede ongewijzigde druk lijkt ons allesbehalve « een verheugend
verschijnsel » (blz. V). Want onder de vele bestrijders waren Joris Eeckhout
en Leo Galle (5) de voornaamsten niet; het waren de Gazelle-kenners bij
uitstek Dr Paul Allossery en Dr Frank Baur, en hun bezwaren liggen vast in
de Jubileum-uitgave van Gezelle's volledige werken, als ook in de beste, zij het
nog gedeeltelijke, Gezelle-biographie (6) . Mocht Van de Voorde deze geleerden
over het hoofd zien, en mocht hij hun imponeerend materiaal van feiten en
teksten eenvoudig ignoreeren ?
We schrijven hier, over Gezelle's caritas, niet méér dan een korte kroniek.
De thesis van Van de Voo rde willen we samenvatten, op de hand wegen en ...
te licht bevinden.
Ziehier wat Van de Voorde beweert :
1° In Gezelle's Gedichten, Gezangen en Gebeden komen liefdeverzen voor.
Het zijn, « chronologisch gerangschikt, de volgende : Een bonke keerzen,
(1) Bij de heruitgave van Gezelle's Eros of de leeraarstijd te Roeselare, door

Urbain

VAN DE VOORDE. -- Tweede druk, Het Kompas, Antwerpen, z.j., (1943), VII - 72 biz.,

geb. Fr. 52.
(2) Uit Gezelle's Zeven en werk, Leuven 1930, blz. 174. Prof. Dr R. Verdeyen, die
met Prof. - Baur de briefwisseling Gezelle-Van Oye uitgaf, neemt het woord Caritas
over en verwijst naar een brief van Gezelle zelf (Jubileum-uitgave van Gezelle's
volledige werken. Brieven van, aan en over Gezelle I, Briefwisseling Gezelle-Van Oye.
Standaard-Boekhandel, 1937, blz. XII) .
(3) De voorn aamste van die opstellen zijn gebundeld in Critiek en beschouwing II,
Antwerpen 1930 - 31, blz. 5 - 58. Een er van, Gezelle en de zuivere poëzie, werd opgenomen in de Jubileum-uitgave (Gedichten, Gezangen en Gebeden en Kleengedichtjes I,
biz. VII XXVIII) .
(4) Antwerpen 1930.
(5) Tot elk van beiden wordt, in deze heruitgave, een « nabeschouwing » gericht.
Doch graag vernamen we over . hunbezwaren iets méér dan V. d. V.'s antwoord.
(6) Dr Allossery deed het in Gedichten, Gezangen en , Gebeden II, in de breedere
aanteekeningen bij de stukken waar V. d. V. op steunt; — Dr Baur in het
aangehaalde werk : passim vanaf blz. 73, voornamelijk op biz. 170 - 180.
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kind, Dien avond en die rooze, beide van 1858 en opgedragen aan Eugene
Van Oye; Ik misse u, aan denzelfde, geschreven in 1859, toen Van Oye het
Seminarie reeds verlaten had. En ver de r de Brief van 1859 en Hoe vaart gij
van Augustus 1860, beide a an Edmond Van Hee, dit laatste vers insgelijks
geschreven toen die leerling het Seminarie niet langer bezocht ... » (blz. 20) (7) .
2° De liefde van Gezelle, in zoover ze zich uit in die verzen, is de platonische
Eros : een zielsliefde op het goede' en schoone gericht, maar uitgaande van de
liefde « tot den persoon, het lichaam, de stoffelijke gestalte » (blz. 9) . De
bijzondere genegenheid tot V an Oye, Van Hee en misschien anderen , was voor
den dichter de aanvang en de a an drift tot een hoog idealiseerende kracht
en macht (8) .
3° Gezelle, die zich aanv an kelijk aan den daimoon der liefde argeloos had
overgegeven, vreesde hem weldra. Vandaar het spoedig knellende schuldbewustzijn en, niet lang daarna, het dichterlijk zwijgen dat hij zich oplegde. Na dat
zwijgen, twintig jaar lang zou hij, gezuiverd en verheven, opgaan in een bijna
stabiele natuurmystiek (cfr. blz. 45 - 56) .
Deel na deel willen we onderzoeken.
1° Gezelle's liefdeverzen
Vier van de vijf vermelde stukken geven werkelijk uiting aan een heel
bijzondere genegenheid (9) . Een genegenheid van welken aard ? Om die onontkoombare vraag op te lossen, had Van de Voorde de tientallen v an gedichtenvoor-bepaalde-studenten in zijn onderzoek moeten betrekken : poëtisch en caritatief minder geladen, zijn ze toch precies van, dezelfde soort (10) . Hij had
ook, buiten de gedichten om, de verhoudingen met Van Oye en met Van Hee
.lekuur moeten nagaan (11) ; minstens had hij de stukken, waar hij zoo resoluut
op steunt, grondiger moeten ontleden,
(7) Dit laatste is onjuist en steunt op een vergissing van Waigrave (zie G. G. G. IT,
blz. 111 voetnota) : Van Hee was toen leerling aan het Seminarie en de vacantie
was nog niet begonnen. Ziehier het gewicht van deze 'bijzonderheid. Voor V. d. V.
is het « niet zonder belang » dat Gezelle zijn liefdegedichten zou gericht hebben
« meestal .(tot) oud- 1 e .e r 1 i n g e n (spatieering van V. d. V.) , die het Seminarie
ree ds verlaten hadden ... » (blz. 20). Voor slechts één van de vijf genoemde gedichten
is dat het geval, er daarbuiten moet het heel zelden gebeurd zijn.
(8) Een soortgelijke erotische niet-sexueele liefde zou, na de Grieken en naast
Gezelle, bij Michel-Angelo en bij Shakespeare bestaan hebben. « Biij alle drie deze
kunstenaars stellen we dus vast, dat het mannelijk beginsel in hun leven domineert,
(bij Gezelle, den priester, is het zelfs uitsluitend voorhanden) ; alle drie staan
aan den aanvang van een nieuwe cultuurphase van hun ras ; en bij alle drie
bereikt het mannelijk-plastisch vermogen -- bij uitsluiting van het vrouwelijkmusicale, een geweldige intensiteit » (blz. 37) . Zulke beweringen, niet heelemail
zonder grond maar verdreven .systematiseerend en veralgemeenend, komen bij V. d. V.
herhaaldelijk voor.
(9) ,Wij zonderen Een bonke keerzen, kind uit, dat V. d. V. overigens nogal willekeurig (bij wijze van tegenstelling) in den zin der liefde interpreteert (cfr. blz. 28 . Als hij verklaart dat « het gevoel waaraan dit gedicht is ontsprongen veeleer 30)
paganistisch is dan christelijk in zijn essentie » (blz. 29 - 30), dan ignoreert hij
totaal de natuur-traditie van de Contra-Reformatie, waarvan Gezelle de onmiddellijke
erfgenaam was. Hij ignoreert ook den Franciskaanschen geest, den dichter als ingeboren (al schrijft hij elders : « Van dien tijd dagteekent ook zijn vertaling van
St-Franciscus' Zonnehymne », blz. 43) . Hij ignoreert tenslotte de spontane wijze
van dichten — klasoefeningen en oprechtheid meteen —, Gezelle toen vooral eigen.
(10) De vijf stukken, waar V. d. V. op steunt, hoorgin bij de allerbeste van den
dichter. Drie er van worden vermeld in De Nederlandsche poëzie in honderd verzen]
door Dirk Coster (blz. I4XXX) ; twee worden aangehaald (blz. 116 - 118) . Enkele
teekenen wijzen er op dat Coster V. d. V. zou beinvloed hebben; in alle geval
heeft de laatste de poëtische geladenheid en den liefde-inhoud van de stukken bij
elkaar gebracht, als dekten deze twee elkander volkomen. Toch waarborgt een
uitzonderlijk poëtisch potentieel niet een nieuwsoortige liefde.
(11) Voornamelijk na het verschijnen,. in de Jubileum-uitgave, van de geheele
briefwisseling Gezelle-Van Oye. Dan had hij gezien met hoeveel recht hij de liefde
had mogen opmerken (een heel bijzondere band .tusschen beiden), en met hoe weinig
recht de Eros.
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De verhouding met Van Oye en die met Van Hee had hij verschillend en
toch dezelfde bevonden. De eerste meer vaderlijk en bezorgd, de tweede meer
broederlijk en mededeelzaam (12); in beide gevallen de vader-en-kind-verhouding
tegenover twee hulpbehoevenden en begaafden meteen. Een ruimer onderzoek
had hem den dubbelen kring van getrouwen omheen den opvoeder laten
opmerken: dien der discipelen en dien der geestelijke kinderen (13), beide
eenigermate onderscheiden en toch versmeltend. Het onderwijs van den leeraar
had hij nog eens beluisterd: vanaf het kleengedichte 'n Spreekt... en eene
der «dagelijksche lessen» die Kerkhofblommen heet (14), tot alles wat de
Verriesten daarover ,bekend maakten en de dichtbundels laten doorschemeren.
Hoe intens werd hier deelgenomen aan de christelijke, de neo-gothische romantiek, waar de Engelsche Oxford-'beweging (en daar stond GezelIe heel dicht
bii !) wellicht de mooiste bloem en vrucht van geweest is (15) ! ... En, bij dat
o;;derwijs de namen noteerend van Augustinus, Franciscus van Assisi. Bonaventura, Jacopone, Teresia, Alphonsus van Liguori, hoe had Van de Voorde de
koesterende, de steeds nabij gevoelde bezieling waargenomen der goddelijke liefde!
Dan pas had hij den priester GezelIe, den ijveraar voor priesterschap en
missionarisleven, als den voltooier gewaardeerd van wat de dichter en opvoeder
aanvatte (16) : een ,vurig-jonge droomer van heiligheid en wereldapostolaat. die,
in en om God, elk van zijn jongens waarlijk beminnen durfde en te beminnen
verwocht; nooit particularistisch en exclusief, maar t~kens op een persoonlijke
wijze en onvoorwaardelijk aan eenieder gehecht (17).
Miisschïen had hij aan Gezelle's ouders ook teruggedacht: aan den avontuurlijken een grootsprakigen P.ieter-Jan en aan de zwijgzame en angstvallige
Monica Devriese. Dan had hij in den jongen priester den zoon van zijn vader
en het kind van zijn moeder herkend: den argeloos ondernemende, voortvarend
en soepel, met, heel diep in zich, het licht-schuwe hunkeren naar de eeuwige
haven.
Maar Van de Voorde zegt ons wellicht: «Dat alles heb ik opgemerkt en overwogen (cfr. vooral blz. 42 - 43). Doch ik heb het recht :rulke idealiseerende
liefde tot knapen platonische Eros te noemen; zoo plaats ik ze overigens in
(J.,i!) Aan Van Hee zijn vier stukken opgedragen uit G. G. G. en twee kleengediahtjes.
De meest be,kende zijn: G'hebt dan ook dat bitter water, Mocht ik in de ziele
1~ schrijven, Wie kander kooren zien. Men leze die stukken en' de verklarende aanteekenin'gen; dan pas ziet men klaar in de verhouding. - In Ik mis8e u, V. d. V.'s
belangrijkste ,bewijsstuk, merkt hij veel te weinig, ,juist als Dirk Coster, de meewarige bezorgdheid op (vooral derde stropheJ, het christenvlaamsch ideaJisme
(vierde en vijfde strophe) , de priesterlijke genegenheid en liefde tot over den dood
(zesde, zevende, achtste strophel.
(13) De discipelen zijn voornamelijk degenen aan wie GezelIe verzen opdroeg. In
G. G. G. vinden we zoo vermeld, naast Van Oye en Van Hee : HendrIk Van Doorne,
Polydoor en Emile Demonie, Gustaaf en Hugo Verriest, Karel de Gheldere, Ro'bert
Willaert, Pleter Busschaert, Edmond Houtave;' Victor Van CoHlie, Hendrik Note,baert.
Het zijn begaafden, dichterlijk begaafden althans, dIe Gezelle als zoodanighad opgemerkt en die hij voor zijn chl'istenvlaamsch ideaal had willen winnen en bezielen.
Verscheidenen van hen waren ook zijn geestelijke kinderen; maar de kring van deze
laatsten reikte :veel verder (zie daarover Baur, o. c.> blz. 158 - 180).
(14) Bij het graf van Eduard Van den Bussahe sprak de leeraar ~lf van «mijne
dagelijksche lessen ». Omdat men Kerkhofblommen moeilijk vatten kon in het kader
van klas en poëzie, he:bben verscheidenen het werkje «verletterkundigd" genoemd
(zie daarover ons Zoo dichte en zoo doe'k> Brugge 1939, blz. 39 - 41),
(15) Zie Baur, o. c., blz. 144 - 147.
(16) Hier liggen de bewijsteksten voor het grijpen, evenzeer in Gezelle's briefwisseling als in zijn verzen. Heel nuttig zal men de Kleengedichtje8 da.aromtren':
gadeslaan, en dan stil blij,ven bij Ach, hoe dikwijls was 't myn lot niet (I, 27), Niet
waar, de dichter, 't arme men8ch, (I, 29), Ziel, die God mij 8chonk, onraakbaar,

(lI, 11).

(17) Opmerkelijk is het dat niemand van Gezelle's oudsludtmten hem ooit een
bepaalde liefde verweten heeft, Allen moeten deze zoo bijzondere verhoudingen als
Caritas herkend he:bben.
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de algemeene cultuurgeschiedenis » (ofr. blz. 32 - 37). Daarop antwoorden we
bij ons tweede punt.
2° De platonische Eros
Daaronder verstaat Van de Voorde de zielsliefde, die hij, met Platoon zelf,
als volgt omschrijft : « Die slechts vruchtbaar aan het lich aa m zijn, gaan bij
voorkeur de vrouwen achterna; zij echter die de ziel liefhebben en onsterfelijk
willen worden door wijsheid en deugd, deze zoeken een schoone, edele, rijke
ziel, om zich gansch aan haar over te geven » (18) . Zulke idealiseering gaat
echter van de zinnelijke liefde uit, hoe geheel zij ze ook zou overtr ef fen; « de
zielsliefde verhoudt zich tot de gewone vleeschelijke liefde ongeveer als waterdamp tot water » (blz. 58), -- en bij Gezelle zou ze, gelijk bij iedereen, « in
haar eersten aandrift van haar eerste object (uitgega an zijn) », om daarna
« louter ziel (te zijn) in haar essentie » (blz. 39).
Dit laatste is onaannemelijk. Wel komt, door contact met de jongens, de
groote drang in den dichter los; m aar niet door contact met dien of dien,
die hem meer zou bevallen. Hij is opvoeder en leeraar omdat zijn bisschop hem
a an stelde (19) ; zijn jeugdige geestdrift en vaardigheid, zijn priesterlijke liefde
bewerken den hem toevertrouwden wijngaard, en meestal zal hij een bepaalden
jongen meer beminnen omdat deze zijn meewarige hulp meer behoeft (20) .
Gezelle, ook de dichter Gezelle, is vooreerst een a po stel en een stelper van nood.
Niet v an de liefde tot de menschen stijgt deze priester naar de liefde tot
God op; zijn liefde tot God doet de menschenliefde in hem gloeien. Juist
andersom gaat de beweging dan wat Van de Voorde voorstelt; daarom mag
hij hier niet van Eros spreken : het woord is Caritas (21) .
Cultuurhistorisch, methodologisch en misschien metaphysisch heeft de auteur
gedwaald. Want een volstrekte prioriteit der lagere liefde, zooals hij ze eenigermate vooropstelt, wordt door een gezonde metaphysica wel weerlegd. Daarbij
bracht, ook cultureel, Christus de vervulling der tijden, n aa r welke vervulling
Platoon tastend heenwees, -- en wie dan het apostolaat va n een Roomsch
priester, zonder bepaalde teekenen of gelijkenis, door Platoon verklaren wil
en niet door Christus : hij wil de kleuren beter onderscheiden in het schemerlicht
dan in de gerezen zon.
De eenige gelijkenis (misschien ligt ze aan Van de Voorde's opvatting ten
gronde) is dat Gezelle zijn leerlingen bezielde, evenals .Sokrates het eens deed.
Maar zulk gezamenlijk idealisme — een band van liefde tusschen leerlingen en
meester of bij leerlingen onderling -- komt in de geschiedenis honderden keeren
voor : bij elk diep inwerken van een opstrevende beweging (22) . En laten we nog
toegeven dat Platoon de eerste den dageraad zag van het hoogste beminnen;

(18) Uit Platoon's Gastmaal, aangehaald op blz. 5.
(19) In elke andere bediening zou de jeugdige priester met denzelfden ijver aan
het werk getogen zijn, met dezelfde (vaderlijke) voortvarendheid en (moederlijke)
weifeling. Men denke aan zijn parochiewerk te Brugge, van 1865 tot 1872.
(20) Altijd en in alle omstandigheden heeft Gezelle voor de armsten en behoeftigsten,
voor de meest lijdenden en dervenden, een bijzondere voorliefde gehad. Dat kenmerkt
zijn Caritas ; maar we staan ver van de Eros !
(21) De niet-geloovige. J. D. Bierens de Haan schrijft : « Caritas is een liefde
en broederschap, die zich door henen de enkelen, en wellicht over hun hoofden
heen, richt tot het algemeene, waarin de enkelen zijn opgenomen. Het is haar te
doen om een liefderijk » (Amor, caritas en het altruisme, Assen 1941, blz. 42). Al
kunnen wij de stellingen van dit boekje geenszins beamen, toch is zulk specifiek
onderscheid ons dienstig.
(22) Er zijn klassieke voorbeelden van zulke vriendschap, die in liefde verbroederen
doet. Gezelle zelf geeft er een paar aan : David en Jonathas, Gregorius en Basilius
(Briefwisseling Gezelle - Van Oye, blz. 21) ; in de geschiedenis van helden en heiligezr
stichters en innovators (zoowel mannen als vrouwen) vindt men er duizendei
andere. V. d. V., die alleen van Shakespeare en Michel-Angelo gewaagt, ziet de
universeele verspreiding van die liefde niet in.
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met Christus' woord pas wordt alles helderheid : « Hiera an zullen allen erkennen,
dat ge mijn leerlingen zijt, wanneer ge elkander liefhebt » (Jo. XIII, 35) (23).
Gezelle's liefde tot zijn leerlingen straalt dus vooreerst Christus' liefde af
tot de apostelen, de leerlingen, de H, Kerk, de menschen. En Van de Voorde
h eeft gedwaald omdat hij den eenvoud miste die een eenvoudige zaak eenvoudig
uitleggen kan; het penetreerende geduld dat niets loslaten wil eer het heelemaal
klaar is geworden; den zelfstandigen werkelijkheidszin die de papieren cultuurproductie te schiften, te scheiden, a an te wenden en te verteren w ee t; den
levendigen zin voor traditie en geloof, den eenigen sluitsteen die houdt bij
een veelvuldige kennis. Zijn hy pothese, die bij den priester, dichter en opvoeder
Gezelle een platonische Eros onderstelt, is ver gezocht, niet doorgewerkt en
doordacht, onwerkelijk en cultureel grootsprakig, te weinig traditioneel en
christelijk. Daarom kunnen wij ze niet aanv aarden (24).
3° Gezelle's schuldbewustzijn en zijn dichterlijk zwijgen
Het schuldbewustzijn is, bij dezen jongen ijveraar, de k ee rzijde van zijn
religieuze spanning; zij is ook het aandeel van het kind van Monica Devriese
in den arbeid, dien de zoon van Pieter-J an Gezelle had a angedurfd (25) . Niets
minder wil deze begaafde en begenadigde dan het halve menschdom bekeeren
en veel zielen aan God schenken; maar zichzelf voelt hij laf, ontrouw, van de
wereld afhankelijk, een onwaardig priester. Zijn geestelijke kinderen ziet hij
strijden, lijden, bezwijken soms en niet altijd vermag hij ze te redden. Tegenspoed
en tegenspraak, onbegrip en tegenwerking verwoesten den arbeid niet alleen,
oo k het jeugdige vertrouwen van dat hart. Kon hij Jesus in de armen vliegen,
alles Hem offeren; kon hij slechts bidden, slechts zuiver zijn ! De zonde, de
b oo sheid zijn heel nabij; soms de dood, en deze lijkt d an een verlossing.
Het blijft een geheim in hoever en hoe juist deze jonge priester met zichzelf kampen moest; maar nooit zien we eenige bijzondere vriendschap in zijn
schuldbewustzijn betrokken. Integendeel ! Met de eenzaamheid alleen neemt
de zwaarmoedigheid toe, en waar deze overgevoelige de liefde ontwaart wordt
hij vervuld van godsvertrouwen en offergeest. En zoo volgt het schuldbewustzijn hoofdzakelijk uit de betrekkelijke onvruchtbaarheid van zijn begeesterenden
arbeid, uit den niet begrijpenden tegenstand dien deze ontmoette. Hoe zou de
diep-schuwe ziel van Gezelle dat niet aangevoeld hebben als eigen schuld (26) ?
Toen zweeg de dichter, meldt Van de Voerde. Neen, hij zweeg niet; alleen
in 1875, het jaar van moeders dood, heeft hij werkelijk gezwegen. Maar de
breedgewiekte plooide de vleugels dicht; hij zat weer ergens op den grond;
hij werd de vaardige, gemoedelijke, teedere, guitige, innige dichter van gelegenheidsversje. De Onderrector aan het Engelsch Seminarie had overigens met
anderen arbeid de handen vol, — en toen de onderpastoor v an Sinte Walburga,
met Rond den Heerd, nog eens opvliegen wilde : toen klapwiekte de begaafde
volksopvoeder wel, niet de lyrische dichter. Laat dan de finantieele moeilijkheden,
de vermoeienis, den laster, de moedelooze onzekerheid dat tenger gemoed verscheuren : veel wonden moeten gesloten en geheeld, eer de herlevende, de oudere
(23) In een brief aan Van Oye citeert Gezelle den H. Franciscus van Sales :
« S i quelqu'un me provoque en la contention de l'amour, il sera bien fort celui
qui me surpassera » (Briefwisseling ... , blz. 21).
024) We gaan niet in op de nogal fantastische cultuurhistorische perspectieven
bij V. d. V. : het ,hermaphrodisme bij ,de Grieken, de zegevierende platonische
Eros , in de Middeleeuwen, de zielsliefde die sedert de Middeleeuwen hoofdzakelijk
een Germaansch verschijnsel zou zijn.
(25) Veel gedichten dragen sporen van dat schuldbewustzijn. Het komt vooral
tot uiting in : Scheuldeloos blommeke lief, 0 'Ic sta mij zoo geren, Gij badt op eenen
berg, Zonde, Brief, 't Laatste (alle
uit G. G. G.) . Ook verscheidene kleergedichtjes
zijn suggestief.
(26) Elke priester weet bij ondervinding hoeveel hij houden kan van zielen door
God hem toevertrouwd, en hoezeer hun 'ontrouw of zwakheid of val door hem als
eigen schuld aangevoeld wordt.
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door den
den vorm
en door
door
vorm bekneld
bekneld en
door te
te veel
veel
gedachten en
en nuances
geplaagd,Toch
gedachten
nuances geplaagd.
Toch is
is
die bundel
die
bundel schoon.
schoon. Eenmaal
Eenmaal stipt
stipt «nacnarekenend»,
meedenkend en
meerekenend»,d.i.
d.i. meedenkend
en meeverbeeldend, doorgewerkt als
als de
de prachtigprachtigsymmetrische ges10tenheid
geslotenheid van een
symmetrische
een algeaJlgebraïsche formule
formule,
rijst die
braïsche
die poëzie
poëzie in
in haar
haar
J rijst
schoone
stugheia, ,haar
dichte gestrenggestrengschoone stugheid,
haar dichte
heid en strakte,
heid
strakte, doorbrand
doorbrand van inhoud
anhoud en
en
bedachtzaam gemoed.
bedachtzaam
gemoed.
Een eerste
eerste hoofdthema
hoofdthema zouden
zouden we
we kunkunnen noemen
de belegering
van de
nen
noemen: : de
belegering van
-de
vreemdheid der
der vrouw:
vreemdheid
vrouw:
«Uw gang is het
het ademen
ademen der
der goden
goden
puur beeldgeworden
puur
beeldgeworden muziek»
muziek»
heet het
heet
het van
van haar
haar en
en voor
voor den
den geest
geest
«staat» dan
.,staat»
dan «'t
<\:'t wezen
wezen der
der schoonheid
schoonheid ....
geest
samen
onthuld», doch lijf
onthuld»,
en
geest
samen
roepen:
lijfen
~kom mij als de eeuwige Vrouw tege-«komijalsdeuwgVrotmoet» en
en de
de volheid
van het hart
moet»
volheid van
hart waagt
waagt
het opnieuw
in het
het
0Rnieuw in
het geheim
geheim der
der vrouw,
vrouw,
kan, restloos
zoon rt.t kan,
restloos door
door te
te dringen:
«Stel' zich
zich God
«Stel'
God noch
noch mensch
mensch
tusschen mij
mij en
en u:
tusschen
u:
de onoverschreden
onoverschreden grens
overschrijd ik nu.»
overschrijd
nu.»
In dit
dit bewustzijn,
bewustzijn, stappen,
stappen, trots
trots noodlot,
noodlot,
eenzaamheid en
en miskenning,
eenzaamheid
miskenning, twee
twee menmenschenkinderen verjongd
verjongd door
door herfst
schenkinderen
'herfst en
en
lente heen,
heen, en ontbloeit
ontbloeit een lied
lied van
van welwelhaast romantische
en eenhaast
romantische schoonheid
schoonheid en
eenvoud:
«Treur niet
niet om
«Treur
om zomers
zomers
die welkten
te vlug
die
welkten te
vlug —
't licht en de bloemen 'tlichendbom
komen terug.»
komen
terug.»
Een tweede
tweede thema
thema. doorzingt
doonzingt het
het eerste
eerste
om zuiver
om
zuiver en
en alleen-machtig
aUeen-machti~ uit
uit te
te klinklinken: God,
God, zee,
zee, heelal,
heelal, niet
niet en
en dood
dood en
en de
de
heimweevoll e verbondenheid
heimweevolle
verbondenheid met het kustvolk:
«En 'k
'k hoorde
weer als in
eEn
hoorde weer
in
mijn
mijn kindsheid nachten,
nachten,
g
de doffe
doffe brandin
brandIng
der nabije
nabije zee.
zee. »...
»...
der
«En van
van dit ras
eEn
ras van
van visschers,
visschers,
boeren, klerken
klerken
leeft nog
nog 't't geloof
geloof in
in mijn
mijn zoo
zoo
zwakker bloed.»
bloed.»
Zoo
Zoo lijkt
lijkt ons
ons deze
deze bundel
bundel een
een wezenwezenlijke
van 's
lijke verrijking
verrijking van
's dichters
dichters poëzie
poözie en
en
een
een aanwinst
aanrwinst voor
voor onze
onze huidige
huidige dichtdichtkunst, omheen
omheen het thema
thema van
van de
de eeuwige
eeuwige
vrouw
en de
vrouwen
de eeuwige
eeuwige zee,
zee, de
de sterke
sterke liefde
liefde
en
denstrengen
strengen
dood. M.M.
Brauns
en den
dood.
Brauns
.

Karel DEKANDELAEB,E,
,DmKANDIELAERE, Aldus
sprak
Karel
Aldus sprak
Zarathustra
nooit.- — Julius
Za.rathustra noolt.
J'uliUS Deman,
Deman,
15, Kortelmark
KorteJm&.rk (Vonksteen,
(Vonlksteen, LanLanBurg 15,
gemark),
gemark), z.z. j., 63
613 blz.
blz.
Wel niemand
niemand zal de
de edele
edele bezieling
bezieling dedezer
zer gedichten
gedichten in
in twijfel
twijfel trekken
tre,kken en
en hun
hun
gedachtelijke
inhoud kan
kan wellicht
gedachtelljke in'houd
wellicht menig
menig
lezer
fezer bevallen.
!levaUen. Van
Van poëtisch
poëtischstandpunt
standpunt
echter —
- standpunt
standpunt van waaruit
waaruit nu
nu eeneenmaal gedichten
gedichten dienen
dienen beschouwd
beschouwd te
te worworden
den —
~ is deze
deze bundel
bundel van
van K.
K. D.
D. zeker
zeker
nog geen
geen groote
groote aanwinst
aanwinst voor
voor de
de literaliteratuur.
tuur. De
De intuitie
intuïtie houdt
houdt het
hetgewoonlijk
gewoonlijk
niet lang
lang uit
uit en
en verpraat
verpraat zich
zich steeds
steeds weer
weer

opnieuw
zwaartillend geredeneer
geredeneer of
of
opnieuw in
in zwaartillend
ongenuanceerde
valt
ongenuanceerde romantiek.
romantiek.Het
Het vers
vers valt
telkens
uiteen in twee
twee gelijke
gelijke stukstuktelkens weer
weer uiteen
ken
mist de
de lichtere
lichtere rhythmische
rhythm'isehe geken en mist
bondenheid,
eIken materieelen
materieelen maatmaatbondenheid, die
die elken
slag met
met spel
spel en
en gracie
gracie overtreft.
overtreft. Verder
Verder
kunnen
wij antiqu
antiquiteite:l
als:
kunnen wij
iteitea als:
«Op
«Op d'hooge,
d'hooge, steile
steile rots
rots waar
vaak orkanen
orkanen loeien
loeien
en
menig diep
die:p ravijn
ravijn een
een
en menig
hUlvering
verwekt»
huivering verwekt»
ons
niet meer
meer bekoren.
'bekoren. Evenmin
'Evenmin verzen
verzen
ons niet
als:
als :
«Een
geen hol.
hol.
«Een hol?
hol? Er
Er is geen
Geen
koenen bergen.
'bergen. »»
Geen hol mag koenen
Zelden
een fijnergestemd
fijner ge9temd
Zelden genieten
genieten we
we een
gedicht
als
«Onderbroken
vlucht:>, ofofgedicht als «Onderbroken vlucht>,
schoon
door al te viervierschoon ook
ook dit gedicht nog door
kante
gevoelsufting ontsierd
ontsierd wordt.
wordt.
kante gevoelsuiting
L.
Vander Kerken
Kerken
L. Vander
.

Bert RANKE.
bloei11.
IL De
De NeBeTt
RIAN·ICE. Vlaaansehe
VWlmsche bloei
NedlerlandSdhie
beelld en
en
derlandSØe Leltte1'!k.unde
Letterkundein
in beeld
sohJrirt.
Een verzameling
verzameling origineele
origineele
schrift. Een
portretten
en haa'dtisohriften
hanl~ften van
heportretten en
van hedenldaagsdbe
met
denJdaagsdheVlaamsch.e
Vlaamsche schrijlver:s,
schrijvers, met
tr-eveIll!lbericht
opgave hunhun8evensbericht en
en. V'Oolledlge
volledige opgave
neT
wel'ken. Verzameld
Verzameltd en
en ingeleid
ingeleid
ner werken.
Hoor.
- Extra-nummer
Extra-numttnler in
I.n. «De
Seidoor. —
« De Seizoenen:.-reeks.
»-reeks. -— De
zoenen
De Nederlandsche
Nederlandsehe
Boekhandel, Antwerpen,
iBoe~handel,
Antwer:pen., 1942,
1942, la:!
122 iblz.,
blz.,
88 illustraties.
88
tll'U.Straties.
Dit boekje
boekje bevat,
bevat, voor
'Voor 44
44 auteurs,
auteurs, het
het
protret,
foto van
van een
een handschrift,
handschrift de
de
protret, de
de foto
volledige lijst
lijst van
van hun
hun werken.
werken. Zoo
Zoo zullen
zullen
de drie
y laamsche bloei
de
drie deeltjes
deeltjes ;Ylaamsche
blom al
de
al de
Vlaamsche
vermelden van
van GeGeVlaamsche allteurs
auteurs vermelden
zelle
tot heden;
heden I op
op dezelfde
dezelfde wijze
wij'ze wil
wil de
de
zelle tot
verzamelaar
de geheele
geheele NederNederverzamelaar daarna
daarna de
landsche letterkunde
letterkunde bestrijken.
bestrIjken.
Tegen
dit deeltje,
deeltje, afzonderlijk
afzonderlijk bebeTegen dit
SChOUlWd,
bestaan bezwaren
bezwaren:: waarom
waarom die
die
schouwd, bestaan
auteur
en die
die andere
andere niet?
niet? Met
Met de
de
auteur wèl
wèl en
drie
gezamenlijk voor
oogen, zullen
zullen we
we
drie gezamenlijk
voor oogen,
da!1rOlVer
meer precies
precies kunnen
kunnen oordeelen.
oordeelen.
daarover meer
Bij
auteurs dient
dient de
de werkwijze
werkwijze wel
wel
Bij andere auteurs
eenigermate
aangepast:: maar eens
eens wordt
wordt
eenigermate aangepast
het geheel
het
geheel een
een eenige
eenige verzameling
vel'ZllLmeling van
van
foto's en
foto's
en gegevens.
gegEWens
Met
Met iets
iets te
te veel
veei mode-geest
mode-geest en
en pose
pose
(men
kijke maar
maar eens
eens naar
naar de
de handhä.ud(men kijke
schriften)!
kennis van
van de
deschrijvers
schrijvers
schriften) ! De
De kennis
ven·angt wel eens
eens de
de studie
studie van
van hun
hun werwervervangt
Anderzijds kan de studie
studie der
der werken,
werken
ken. Anderzijds
bij de
van de
de schrijvers,
schrijvers, altijd
altijd veel
veel
bij
de kennis van
winnen.
wInnen.
J'anssen
Em. Janssen
Hans
TESKE, Die
Die UeberwlD.dUJlig
UeberwØØg des
Hans 'DmSiKE,
des ProProvinzialtsmus
, sehen LiteraviDsla.liàmlN in der
der FlitiØ
Flämisehen
Llterattar.
ÜU'. --- De Lage
LageLamden„
Lanlden., Bruesel,
Bruslseil, 1943,
1943,
53
liI3 blz.
blz.
Vlaamsche literatuur
literatuur overwint
overwint het
het
De Vlaamsche
in zoover
zoover zij,
zij, met
met EuropeeEuropeeprovincialisme in
sche
maatstaven
gemeten,
waardig
en
sche maatstaven gemeten, waardig en
waardeVOl haar
haar plaats
plaats inneemt
inneemt onder
onder ananwaardevol
haar ontwaken
ontwaken na
na
dere literaturen. 'Vanaf
Vanaf haar
1830
gel"idelijk aan haar
haar
1830 ontgroeide
ontgroeide zij
zij geleidelijk
bekrompenheid::dank
'Vakbekrompenheid
dank zij
zij de
de critici
critici en vaklieden Willems,
Willems, Vuylsteke,
Vuylsteke, Heremans,
Heremans,
lieden
Rooses, De
De Mont,
Mont, Vermeylen
V-ermeylen die de
de ververRooses,
nieuwe normen
normen onvervreemdbaar
onwervreemdbaa.r
worven nieuwe
vastlegde; dank
dank zij
zij de
descheppende
scheppende kunkunvastlegde;
Consclenee, Gezelle,
GezelIe, Rodenbach,
Rodenbach,
stenaars Conscience,
Van de
de Woestijne,
Woestijne, Streuvels,
Streuvels, TimmerTImmerVan
Walsehap, De
De Pillecijn,
Pllleclfn, Verschaeve.
Verscbaeve.
mans, Waischap,
het werk
werk der
der laatste
laatste vijf
vijl ziet
zietde
deauteur
auteur
In het
een telkens
telkens strikt
striktpersoonlijke
perso.lnlijke uiting
uiting van
van
den religieuzen
religieuzen drang
drang die
die de
de Vlamingen
Vlamingen
den

BOEKBESPREKING
176
BOEKBESPR~NG
176
------------------~~~~~=----------------------totgrootheid
grootheid bekwaam
bekwaam maakte, een .groottot
grootheidnaar
naareigen
eigenaanleg
aanleg en
en wezen
wezen (cfr.
heid
(cfr. blz.
blz.

49-50).
49
- 50).

Deze grondige
grondigestudie,
studie, van
van de
de 'hand
van
hand van
Deze
een vreemdeling,
vreemdeling,bewijst.
bewijstop
een
oP. zichzelf
zichzelf hoe
h~e
onze
literatuur
de
provinciale
onbeduionze literatuur de provInCIale onbedUIdendheidoverwon;
overwon ;zij
zij zuivert
zuivert oak,
dendheid
ook, ververruimt en
en vernieuwt
vernieuwt onze
ruimt
onze literaire
literaire inzichinzichten, vergezichten
vergezichten en
en methoden
ten
methoden (zoo
(zoo wijst
wijst
zij,'met
met recht
recht, op
op de
de jarenlange
jarenlange overschatzij
ting
van
Vermeylen's
Wandelende Jood;
ting van Vermeylen's Wand!lle?,de
Jood;
cfr. blz.
blz. 33).
cfr.
33). Een
Een paar
paar vergissingen
vergIssIngen mamaken ons
: Rodenbach
ken
ons echter
echter wat
wat schuw
schuw:
Rodenbach
zou
heftig
anti-liberaal
geweest
zijn
zou heftig anti-I~beraal gewees.t zijn (tot
(~?t
bewijs :een
eenversJE:
versje van
van 1877,
uit den
bewijs:
1877, UIt
den tijd
tiJd
van 'de
meest verbitterde
van
de meest
ver,bitterde kiescampagne;
kiesca.mpa.gne;
cfr, blz.
blz. 19
20); ;de
de verdiensten
verdiensten van Vuylcfr
19 -- 20)
steke en
en Heremans
steke
Heremans zouden
zouden niet
nie,t hoog
hoog gegenoeg kunnen
gesteld worden
noeg
kunnen gesteld
worden (cfr.
(cfr. blz.
blz.
21). We
We leiden
leiden er
er uit
uit af
af dat
21).
dat de
de auteur
auteur het
geformuleerde prpgramma
programmaniet
niet gehe~1
geheel te
geformuleerde
te
onderscheidenWIst
wist van den
onderscheiden
den werkelijken
wevkehJken
geest, dat hij
geest,
hij de leuze
leuze en
e~ de
de scheldnamen
scheldnam~n
van een
van
een politiekepartij
politle~e partlJ te
tegemakkelijk
gemakkellJlr
objectief en
en juist
uist aanvaardde
voor objectief
aanvaardde (cfr.
(cfr.
blz. 18
21) .Ov-er
Overdie
die periode
periode is
is hij
blz.
18 -- 21).
hij eeneenzijdig voorgelicht
voorgelicht (Roosea,
zijdig
(Roos,es, Fredericq,
Fredericq, BerBf!rten NieuwenhuIs,
Nieuwenhuis, Blancquaert)
ten
Blancquaert).. Een intiemer contact
contact bij
met Gezelle
mer
bij voorbeeld
voorbeeld met
Gazelle en
en
zijn krin~
kring had hem
zijn
hem de diepere,
diepere, de
de eeuweneeuwenoude artistieke
artistieke 'vitaliteit
vitaliteit van
oude
van het
het VlaamVlaamblootgelegd; hij
sche volk onmiddellijk
onmiddellijk ,blootgelegd;
hij had
had
de negentiende
eeuw in
de
negentiende eeuw
in haar
haar beste
beste proproductie
als
de
erfgename
gezien
van
ductie als de erfgename gezien IVan de
de
Contra-Reformatie en
Contra-Reformatie
en van
van de
deMiddelMiddeleeuwen (nu
daar leen
eeuwen
(nu wordt
wordt daar
~een woord
woord ove
overr
ISerept); scherper had hiJ, in programmagerpt);schadij,nprogm
en praestaties,
en
praestaties, het
het oricigene
oIlci~ene van
van het
het
eigene kunnen
eigene
kunnen onderscheiden
onderscheIden;; precieser
precieser
had zijn
zijn besluit geklonken
geklonken:: want de
de relireligieuze
gieuze drang,
drang, die
die de
de Vlamingen
Vlamingen tot
tot een
een
bijzondere 'grootheid
grootheid belrwaam
bekwaam maakt,
bijzondere
maakt, is
is
het
ede zij
het Katholicisme
Katholicisme waarm
waarmede
zij ververgroeiden.
groeiden.
Heel
Heel leerzaam
leerzaa.tn voor
voor allen.
allen.
Em.
Em. Janssen
Janssen
H. AfBEELE
AJBEELE en Conet.
CoDSlt. H.
H. PEETERS,
PEETERS, MoHoderne
~er1le Nederlandsche
Nederlandsche spraakkunst
spraakkUJUIt voor
voor
NormaalNormaal- en
en Middelbaar
.Mi'ddelbaar Onderwijs
On.deTWUs en
en
zelfonderricht.
zelfonderricht. -— Brepols,
Bre.pol:s, Tur
Turnhout,
nhout,
z. j.,
j., 320
320 blz,
blz, ing.
ing. Fr.
Fr. Ø,
25, geb.
geb. Fr.
FT.35.
85.'
Behalve
Behalve hetgeen
hetgeen men
men in
in elke
eIke goede
goede
spaarkkunst
vinden kan,
kan, biedt
spaarkkunst vinden
biedt dit
dit werk
werk
nag
1) meer
nog volgende
vOlgende voordeelen
voordeel en:: 1)
meer schaschakeeringen
in cie
keeringen in
de regels
regels en
en in
inde
dedaaraan
daaraan
beantwoordende
beantwoordende voorbeelden.
voor.beelden. Hierdoor
Hierdoor
wordt
wordt deze
deze spraakkunst
spraakkunst een
een uitstekend
uitstekend
middel
middel om
om het
het taalgevoel
taalgevoel te
teverfijnen
verfijnen en
en
te
2) telkens
te nuanceeren
nuanceeren ;; 2)
telkens wijzen
wijzen de
de sasa.menstellers
menstellers op
op de
de gewone
gewone,talrijke
talrijkefouten
fouten
tegen
tegen het
het A.
A. B.
B. N.,
N.,zooats
zooa1sdie
dievooral
vooralin
in
Zuid-Nederland
Zuid-Nederland nog zoo
zoo vaak
vaakvoorkomen.
voorkomen.
We
We meenen
meenen nochtans
nochtans zlat
dat de
degebruikte
gebruikte
methode
methode om
om in
in de
de linksche
Iinkschekolom
kolom voluit
voluit
den
den foutieven
foutieven zin
:zin teteplaatsen
plaatsenen
endaardaartegenover
in
de
rechtsche
kolom
enkel
tegenover in de rechtsche ,kolom enkelde
de
correctie
correctie van
van het
het foutieve,
foutillJ'Te,paedagogisch
paedagogisch
verkerd
verkerd is.
is. Aldus
Aldus b.v.
b.v. (op
(opblz.
blz.122)
122) : :
Men
Men zegge
zegge niet:
niet:
Maar:
Maar:
De
bedarenzich
zich bedaren
De gemoederen
gemoederen bedaren
bedaren
Door
het
fijnere
en
scherpere
,Door het fijnere en scherpere taaltaalinzicht,
inzicht, zoowel
zoowel positief
positief als
alsnegatief,
negatief,dat
dat
deze
deze grammatica
grammatica zal
zalverleenen,
verleenen,verdient
verdient
zij
J.
zij een
eenruime
ruimeverspreiding.
verspreiding.
J. Noë
Noë
Loquella.
Loqu~a.. Derde
Defide druk.
druk. Afleveringen
Afleveringen 3-7,
3-7,
Ø.
1blJJz.91-830.
9H!30. —
- LanØO,
Lannoo, Tielt,
Tielt, Fr.
Fr. 25
25
per
peraflevering.
atlievering.
We
bespraken
reeds
We bespraken reeds (Streven
(Streven X,
X,AugusAugustus
tus1943),
1943), blz.
blz. 374)
374) het
het opzet
opzeten
ende
deeerste
eerste

twee
nieuwe woorwoortwee afleveringen
afleveringen van
van dit
dit nieuwe
denboek,
denboek,door
doorJ.J. Craynest
Craynest aangelegd
aangelegd met
met
het
Gezelle's Loquela.
het taalmateriaal
taalmateriaal uit
uit Gezelle's
Loquela.
Van
Van de
de veertien
veertien aangekondigde
aangekondigde afleverinafleveringen
gen zijn
zijn er
er reeds
reeds zeven
zeven yerschenen;
verschenen ; gezien
gezien
het
pUblicatie binnen
het tempo
tempo is
is de
de publicatie
binnen heel
heel a~
afzienbaren
prettIg
zienbarentijd
tijd voltooid.
voltooid,en
en hoe
hoe prettig
lezen
lezen die
die talrijke
talrijke taalkundige
taalkundige verhandelinverhandelin'gen
den dichter,
geleerdheid,
gen van
van den
dichter, met
met veel geleerdheid,
een
een zelden
zelden falende
falende
een beetje
beetje fantasie
fantasie en
en een
goedgunstige
kunstvaardigheid!
goedgunstige kunstvaardigheid!
Em.
Janssen
Em. Janssen
August
V1ERMiEYIlEN,
August VERMEYI
EN,Twee
Twee vrienden.
vrienden. —
lMan,teau,
ing.
Manteau,Brussel,
Brussel,1943,
1943,260
260blz:.:,
bIs. ing.
Fr.
125, geb.
Fr. 140,
140, vollesuitg.
vol'ksultg. Fr.
JlT. 10.
10.
Fr. 125,
geb. Fr.
Bij
eeuw
Bij den
den aanvang
aanvang van
van de
de twintigste eeuw
droomen
een
droomentwee
twee jonge
jonge vrienden
vrienden van
van een
groot
machtig leven,
een artistieartistiegroot en
en machtig
leven, van
van een
ke,
wetenschappelijke,
sociale
hervorming;
ke, wetenschappelijke,
hervorming;maar
komende jaren
den eene
eene
maar de
de komende
jaren maken
maken den
tot
een verburgerlijkt
verburgerlijkt en
vlijtig huisvader,
huisvader,
tot een
en vlijtig
den
andere
tot
een
wrak.
Zoo
gaat
de
den andere tot een wrak. Zoo gaat de
jeugd
voorbij.
jeugd voorbij.
Elk
groot roman
van een
een
Elk groot
roman heeft
heeft iets
iets van
ontroerende
openbaring; vergeefs
ontroerende openbaring;
vergeefs zoeken
zoeken
wij
hier. Het
Het had
had de
dezoo
zoobelangrijke
belangrijke
wij ,ze
ze hier.
..«kentering
kentering der
ti.iden» kunnen
kunnen zijn
zijn,1 nu
nu
der tijden»
vijftig
jaar terug,
terug, toen
toen de
de socialistische
socialistische
vijftig jaar
en
communistisclie mystiek voor
voor het eerst
eerst
en communistische
de
Nederlanden geweldig beroerde
beroerde!! Of
Of de
d'e
de Nederlanden
bewonderenswaardige
tegelijk deernisdeernisbewonderenswaardige en
en tegelijk
wekkende
voortvarendheid
van
jonge
ziewekkende voortvarendheid van
zielen,
overwonnen tenslotte
door het
het ververlen, overwonnen
tenslotte door
nietigende, het
het verlammende
verlammende leven
leven!! ScheSchematisch,
niet dynamisch,
dynamisch, zijn
zijn beide
'beide momomatisch, niet
tieven aanwezig;
a'anwezig; want vooreerst
vooreerst maf
ma&" men
men
betwijfelen
of
Vermeylen
tot
een
Impobetwijfelen of Vermeylen
een imponeerende
en ten
ten
neerende creatie
creatie ooit
ooit in
in staat
staat was, en
tweede is
het boek
boek stellig
stellig te
te laat
laat gegetweede
is het
schr6lVen.
schreven.
nam de
de jonge,
jonge, de
de krachtige
krachtige auteur
auteur
Eens nam
de internationale
internationale stroomingen
stroomingen van
van zijn
zijn tijd
tijd
in zich
zich op;
op; in
insober
sobergestyleerde
gestyleerdeopstellen
opstellen
in
rake formules
formules ving hij
hij ze
ze en
en deelde
deelde ze
ze
en rake
mede. Minder
Minder een
een oorspronkelijk
oorspronkeltik denker
denker
mede.
dan een
een cultureel
cultureel vulgarisator,
vulgarisator, bracht
bracht hij
hij
dan
in Vlaanderen
Vlaanderen den geest
geest over
over van
van Europa.
Europa.
Als bewonderend
bewonderend navolger
navolger van
van Flaubert,
Flaubert,
Als
schreef hij
hij De wandelende
wandelende Jood,
Jood,—
- en
en bij
bij
schreef
creatieve werk,
werk. lang
lang het
het eenige,
eenige, past
past
dat creatieve
reeds de
de vraag
vraag of
of hèt
het vernuft
vernuft en
en de
de stys,tyreeds
listische vaardigheid
vaardigheid niet
niet boven
boven dreven.
dreven.
Het feit
feit daarna
daarna dat
dat een
een tweede
tweedeplan
planviervierHet
en-veertig jaar
jaar wachten
wachten moest
moest op
op·de
de uituiten-veertig
voering, stemt
stemt ons,
ons, tegenover
tegenoverden
dencreatiecreatievoering,
ven drang
drang en
enmacht,
macht,eerder
eerderwantrouwig
wantrouwig
ven
en sceptisch.
sceptisch.
en
Wat daar
daar ook
ook van
van zij,
zij, het
hetwerk
werkwerd
werd
Wat
te laat
laatgeschreven
geschreven;; het
het is~sverschaalde
'verschaalde
te
wijn geworden.
,geworden. Te
Te duidelijk
duidelijk staat
staat de
de
wijn
nauwkeurig berekende,
berekende, nogal
nogal verouderde
verouderde
nauwkeurig
constructie
opgetimmerd;
ner.gens
wordt
constructie opgetimmerd ; nergens wordt
het geraamte
geraamte nog
nog levend
levend organisme.
organisme. En
En
het
In den
den stijl
stijlzijn
zijnzoo
zooverscheiden
verscheideninvloeden
invloeden
in
merkbaar (van
(van Walschap
Walschapen
envan
vanTimmerTimmermerkbaar
mans vooral),
vooral), dat
dathij
hiJde
desobere
soberezelfzekerzelfzekermans
heid mist,
mist, het
hetvroegere
vroe'gere kenmerk
kenmerk van
van
heid
dezen auteur.
auteur. De
Degeheele
,geheeleroman
romanvermengt
vermengt
dezen
oud en
en nieuw
nieuw;; in
in feite
feite isishij
hijeen
eenanakroanakrooud
nisme en
en een
eenvergissing.
vergissdng. Hoe
Hoekon
konhet
hetook
ook
nisme
anders? Als
Als iemand
iemand niet
nietaanhoudend
aanhoudend de
de
anders?
verhaalkunst
heeft
beoefend,
werkt
hij,
verhaalkunst heeft beoefend, werkt hij,
zeventig jaar
jaaroud,
oud, een
eenplan
planen
eneen
eendroom
droom
zeventig
vanzijn
zijn jeugd
jeugdniet
nietmeer
meerom
om tot
toteen
eenlevenlevenvan
deopenbaring.
openbaring.
de
Alsdocument
documentblijft
bl\jfthet
hetboek
boekinteressant.
interessant.
Als
Eensterke
sterkepersoonlijkheid
llersoonlijkh€idkomt
komtwel
weldoor,
door,
Een
een groote
grootebelezenheid
belezenheid en
en ervaring,
ervaring, een
een
een
kritisch doorzicht
doorzicht zelfs
zelfsen
envertrouwdheid
vertrouwdheid
kritisch
met literaire
literaire motieven.
motieven. Doch
Doch niets
nietsdaardaarmet
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van redt
redt den
den roman
roman als
als zoodanig.
zoodanig. En
En hoe
hoe
klaar 'wordt
het dat
dat deze
deze forsige
forsige vernieuvernieuwordt het
wer
helder denkend
denkend en beslist,
beslist, slechts
sleohts
wer, helder
greep naar begevende
greèp
begevende waarden; dat
dat hij
hU de
de
onvergankelijke ignoreerde,
ignoreerde, het
het christenonvergankelijke
chr~sien
{{om
namelijk en
de ware
ware naastenliefde.
naastenllefde.
dom namelijk
en de
Em.
Janssen
Em. Janssen
Richard DEWAiCHTER„
De worsteling.
Ric.hal'd
DEWAIOHTER. De
wo~stellnJg. —
Zonnewende, Kortrijk, 1943,
Zonnewende,
1943, 233
2.33 blz.
blIz.
Richard
Dewachter, de
de sympathiek
sympaihiekfj
Richard Dewachter,
Kapelaan Van
Vali
schrijver van
van Jeanke,
Jeanke, Jean,
Jean Kapelaan
schrijver
heeft zichzelf
Bolle, heeft
zichzelf willen
willen overtreffen.
overtreffen.
Het bewogen
leven ·vertelt
vertelt hij
Het
bewogen leven
hij van
van Lex
Lex
Selleslagh, een
Selleslagh,
een schoenmakerszoon
schoenmakerszoon uit
uit
Puurs:
een worstelend
worstelend leven
le,ven van twaalf
twaalf
Puurs : een
stielen en
stielen
en dertien
dertien ongelukken,
on'gelukken, van
van veel
veel
zwakheid maar
maar nooit
zwa~heid
nooit boosheid
boosheid en
en onontrouw, van een
een groot ongeluk
ongeluk dat de
de aan'\lang
wordt van
van een
een nieuw
nieuw geluk: den
den
vang wordt
vrede namelijk
vrede
namelijk met God
God en
en met
met zichzelf,
zichzelf,
Sint-Pieters-Gods-Gastte Puurs
Puurs ininhet
het
Sint-Pieters-Gods-Gasthuis.
De uitgever
van zijn
De
uitgever van
zijn kant
kant heeft
heeft het
het
pogen van den schrijver
pogen
schrijver gewaardeerd.
gewaardeerd. Hij
Hij
op de
de markt,
markt, geillustreerd
brengt het boek
boek op
~eïllustreerd
een koninklijke
en gebonden,
gebonden, in een
li~ninkliJke uitgave,
uitgave,
die zelfs
die
zelfs voor
voor den
den oorlog
oorlQg opvallend
opvallend zou
zou
geweest zijn.
zijn.
En.
de bebeEn=nu
nude
de criticus
criticus r!'Hij
Hijwaardeert
waardeert de
doeling van
van schrijver
doeling
schrijver en
en uitgever
uitgeverbeiden.
beiden.
Op
het werk
werk in
in
Op zijn
zijn peurt
beurt meent
meent hij,
hij, dat het
bepaalde kringen
kringen veel
veel en met veel
bepaalde
veel nut
nut zal
zal
worden, en ook het
gelezen worden,
het glanzend
glanzend voorvoorkomen maakt het
komen
het zooveel
zooweel aantrekkelijker.
aantrekkelijker.
Hij beseft
Hij
beseft welk
welk veelvuldigen
veelvuldig enuitgebreid
uitgebreid
materiaal er
er in
hij gemateriaal
in verwerkt
verwerkt ligt,
ligt, en
en nij
geniet van
van het
het gulle
'gulle optimisme
optimisme waarmee
waarmee de
de
schrijver zijn
zijn wijsheid
schrijver
wijsheid' en ervaring
ervaring meemeedeelt. Den
deelt.
Den folkloristischen
folkloristischen toon
toon vindt
vindt hij
hij
vrij goed
vrij
goed getroffen
getroffen (te triviaal
triviaal toch
toch gegehouden) en het
houden)
het einde
einde bevredigend,..
bevredigend... Toch
Toch
blijft hij
blijft
hij onvoldaan.
onvoldaan. Waarom?
Waarom? Richard
Riohard
Dewachter heeft
heeft ·het
het leven
Dewachter
leven te
te zeer
zeer gegecopieerd, te
te weinig
copieerd,
weinij;\' herschapen. Van
Van buibuiten uit
ten
uit merkte
merkte hij
hij alles
alles op,
op, van
vanbinnen
binnen
hij het niet.
uit doorleefde
doorleefde hij
niet. Zijn
Zijn verhaal
verhaal
mist den
den overtuigenden
overtuigenden toon
toon van
van wie
wie zijn
zijn
hart uitspreekt;
Lex
en
Bert
en
Urbanie
uitspreekt;
en Eert en Urbanie
Selleslagh worstelen
worstelen m~t
met het leven,
SelleslagJ:i
leven, maar
maar
met
met en
en in
in allen
allen worstelt
worstelt de
de auteur
auteur niet.
niet.
Daardoor
groeien de
de episoden
Daardoor groeien
episoden niet
niet uit
uit
elkander; ze
elkander;
ze plaatsen
plaatsen zich
zIch naasteen,
naasteen, en
en
de
de eene
eene doet
doet de
de andere
andere vergeten.
vergeten. Het
Het
leven
lCiVen van
van Lex
Lex Selleslagh
Selleslag!h is
is niet
niet overoverzichtelijk
het wekt
zichtelijk;; .het
wekt ook
ook onze
onze belangstelbelangstelling niet op.
op. Het verhaal
verhaal bereikt
bereikt de
de machmachtige
tige eenheid
eenheid niet
niet en
en aangrijpende
aangrijpende vaart,
vaart,
door
auteur zoo
zoo duidelijk
duddelijk bedoeld;
bedoeld; in
in
door den auteur
dat opzicht
opzicht heeft
heeft hij gefaald.
gefaald.
Het hindert
hindert ons
ons ook
ook dat
dil t het
hetfolkloristifolkloristische genre
genre zooveel
zoO'Veel slordigheid
slordigheid toelaat
toelaat in
!.n
taal en
en stijl
stijl;; een
een waar
waar kenner
kennerals
alsGuido
Guido
Gezelle
had
daar
wel
anders
over
geGezelIe had daar wel anders over geoordeeld! Toch
Toch noemen
noemen wij
wij De worsteling
wor8teling
een stichtelijk boek,
,boek, christelijk
christelijk geinspigeïnspireerd. dat
dat aan
aangevormde
gevormde lezers
lezers(om
(omreden
recfen
van
van het
het onderwerp
onderwerp zelf
zelf blijve
blijve het
het hun
hun
vool'lbehouden)
alleen
goed
kan
doen.
voorbehouden) alleen goed kan doen.
Graag
bevelen wij
wij het dan
Gràagbevelen
dan ook
ook aan.
aan.
Em.
Em. Janssen
Janssen
Maurice
ROTS, De De
weduwe
Becker.
iMaurice R'OELAIN~,
weduwe
Beeker.
Reportage
Reportage over
over haar
baar proces.
proces. -- ManManteau,
teau, Brussel,
B1"US$eI, z.
z. j.,
j.,200
200 blz.,
blz., ing.
iJng. Fr.
Fr.
80, geb.
geib. Fr.
Fr. 45.
45.
SO,
De weduwe
weduwe Becker is de
de Luiksche
Luiksche giftgiftmengster, die,
die, van
van1933
1933 tot
tot1936,
1936. op
op zeszestien menschen
menschen een
een aanslag
aanslagzou
zouhebben
hebben
gepleegd.
bracht haar
gepleegd. In Juni
Juni en
en Juli
Juli1938
1938 'bracht
haar
proces
proces de
de geheele
geheele pers in
in beroering;
beroering; als
als

correspondent
van De
Telegraaf volgde
correspondent van
De Telegraaf
Roelants
het getrouw
getrouwen
aandachtig;
Roelants liet
en aandachtig;
waarschijnlijk
de toen ververwaarschijnlijk is
is de
de dood
dood van
van de
oordeelde,
Juni 1942,
1942, de
geoordeelde, in
in Juni
de aanleiding geworden
,boek, waarin
waarin al
al de
de reporreporworden tot
tot dit
ditboek,
tages
samen één verha:.!
tages samen
verba ,1 uitmaken.
De handigheid, de
De
de gave van opmerking,
opmerkin~,
het
zuivere en
en~escllakeerde
proza, de
ae
het zuivere
.geschakeerde proza,
zelfzekere
veelzÏJdigheid van
Roelants
zelfzekere veelzijdigheid.
van Roelants
dwin~en
Maar
dwingen 'bewondering
'bewondering en
en eerbied
eerbied af.
af. Maar
wij vinden
vmden het
het jammer,
jammer, dat
dat hij
hij «zich
«zich als
als
romanschrijver
veel teteromanschrijver en
en reporter,
reporter, trots veel
genstellingen,
(blz. 3)
3):: niet
niet
genstellingen, één
één voelt:.>
voelt» (blz.
voor
den reporter,
reporter, bij
bij wien
wien de
de literaire
literaire
voor den
eruditie
den scherpen
scherpen blik
blik toch wel
wel eens
eens
eruditie den
benevelt;
romanschrijver vooral,
vooral,
benevelt ; voor
voor den
den romanschrijver
die,
een grooter
grooter verscheidenheid
verscheidenheid van
van
die, trots een
materiaal, toch
toOO meer gevangen
'gevangen blijft in de
de
kleine
actualiteit. Boeken
dit mag
mag
kleine actualiteit.
Boeken als
als dit
Maurice
te veel
veel schrijven:
schrijven:
Maurice Roelants
Roelants niet
niet te
den kunstenaar en mensch zouden ze ver-denkustarmchzodenvrvlakken
versmallen, en
reeds bestaat
bestaat
vlakken en
en versmallen,
en reeds
bij
neiging om het hedendaagsche
hedendaagsclie
bij hem
hem de neiging
mondaine
uitsluitend als
als norm
norm
mondaine leven
leven te
te uitsluitend
aan te
te wenden.
wenden.
IntuSISchen
boeit
dit
boek,
in
zijn
eerste
Intusschen boeit
boek, in zijn eerste
helft,
ieder lezer.
lezer. Daarna
Daarna merkt
merkt men
men op,
op,
helft, ieder
dat
de rechtszittingen
rechtS'Zittingen zoo
zoo maar
maar naast
naast
dat de
elkander zijn
zijn geplaatst
geplaatst en
en dat het woord
elkander
woord
«grijs»
het verver«grijs»'Vaak
vaak weerkomt.
weerkomt. Dan
Dan doet het
haal ook
ook «grijzer»
«grijzer» aan.
aan.
Em.
Em. Janssen
Marcel MlAT'l1HYS,
MATTHYS, Jle:lI801um
Mensehen In
in strijd.
Moarcel
stl'iJd. Sikkel, AnrIJwerpen,
,De Sfkkel,
1~, 144
144 bil&. ,
Antwerpen, 1942,
d!ng.
45.
bieg. Fr. 34%gel!.
geb. Fr. 45.
Naar
omvang en
en procédé
procédé gelijkt
gelijkt deze
deze
Naar omvang
oorlogsroman
van
oorlogsroman op
op voorgaande
voorgaande werken
werken van
Matthijs, op
Matthijs,
op De
TUitentikker ,b.v.
,b.v. en
op
De ruitentikker
en op
Het spook
8pook op
op zolder:
zolder: iemand
vertelt zijn
zijn
iemand vertelt
wedervaren en
en dat
wedervaren
dat brengt
brengt hem op
op de
de
grens van
~ens
van waanzin
waanzin en
en vertwijfeling.
vertwtlfeling. Met
Met
.dlt
verschil: terwijl
terwijl de
de andere
andere verhalen
verhalen
dit verschil:
besloten met
'besloten
met een
.een ondergang
ondergang of
of verdwa'Verdwazing, eindigt
eindigt dit
dit met
met het
het vergezicht
vergezicht op
op
zing,
een
betere toekomst.
toekomst.
een betere
Ambrosius Braet,
leeraar te
te Brugge.
Brugge.
Braet, leeraar
wordt
in Mei
Mei 1940,
1940, samen
samen met
metzooveel
zooveel
wordt in
andere
da chten, in
andere ver
verdachten,
in den
den«spooktrein»
«spooktrein»
onmenschelij-kbehandeld
weggevoerd
onmenschelijk behandeld en weggevoerd
naar Le
Le Vernet
Vernet in
inFrankrijk.
Frankrijk. Daarvan
Daarvan
naar
teruggekeerd, ziet hij
terugge·keerd.
hij zich
zich weldra
weldra bevorbevorderd tot
tot kommandant
kommandant van
van de
de Brugsche
Brugsche
derd
afdeeling
afdeelino!f. der
der Zwarte
Zwarte Brig
Brigade;
veel en
en
ade ; na
na veel
vervaarlIJke schommelingen
schommelingen vindt
he~
vervaarlijke
vindt het
huisgezin het evenwicht
evenwicht terug
terug:: met
met een
een
huisgezin
verbeten
zal zijn
v!lrl?eten overtuiging
overtuigini zal
zijn vrouw
vrouw de
de
kina eren 'Opvoeden
ot soldaten
soldaten en moemoekinderen
opvoeden tot
ders van
van soldaten;
soldaten; in
in den
den harden
harden strijd
strtid
ders
veroveren alien
allen de
de eensgezindheid,
eensgezindhefd, de
ae
veroveren
hoop en
en het
het geluk.
geluk.
hoop
Altijd was Matthijs
Matthijs een geweldenaar
geweldenaar en
en
Altijd
altijd schreef
schreef hij
.hij strijdbare
strijdbare boeken,
.boeken, tot
tot
altijd
aan d
dee grens
grens van
van den
den opstand.
opstand. Maar
Maar de
de
strijdbare opstandigheid,
opstandigheid, vroeger
vroeger eenigereenigerstrijdbare
mate literair
literwr en
en romantisch,
romantisch, wordt
wordt hier
hier
mate
verbeten
veI1beten ernst
ernst en een
een alles
alles wagend
wagend avonavon.
tuur; in
in zoover
'zoover biedt
biedt dit
dit werk,
werk, voor
'Voor den
den
reeds giStenden
g!stendenschrijver,
een uituitlang reeds
schrijver, een
komst-door-de-daad.
komst-door-de-daad.
Literair heeft
heeft het
het de
dehoedanigheden
hoedanigheden en
en
Literair
gebreken 'van
zijn voorgangers.
voorgangers. Het
Het heeft
heeft
gebreken
van zijn
temperament, vaart,
vaart, beeldende
beeldende kracht;
kracht;
temperament,
mistbezonnenheid,
bezonnenheid, mildheid,
mildheid, evenevenhet mist
wicht en
en diepte.
diepte. Evenmin
Evenmin als
alsvroeger,
!Vroeger,
wicht
wordt het
het diepe
diePIl leven
leven nu
nu doorleefd
!Î0orleefd in
in het
net
wordt
gewela en
en de
de tragische
tragIsche actualiteit
actualiteit
driftige geweld
als zoodanig.
Janssen
als
zoodanig. Em. Em.
Janssen
.-

so.

J af ØIØ,
CRiOK,P.P.
Bubeos.de
derom
roma.n.
van
P.P.
Rubens,
an van
Jef
leven. —
- Boekuil
BOekuilenenKartveel,Ant
Kal"!Veel,lAntzijn leven.
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werpen, 1943,
1943,252
252blz.,
blz., gem.,
geïll., thg.
Fr.
lWeripen,
in.g. Fr.
Fr. 220.
125, geb. F'r.
125,gelb.
~.
Pas wanneer
wanneer wij
wij Jef
Jef Crick's roman
Pas
roman ver'Vergelijkenmet
met den
den onlangs
onlangs vertaalden
vertaalden Rugelijken
Rubensromanvan
van Zsolt
Zsolt Harsànyi,
Harsànyi, zien
bensroman
zien wij
wij
hoever
ver het
het Nederlandsche
Nederlandsche werk
werk boven
de
hoe
boven de
HongaarscheTrilogie
Trilogiestaat.
staat. Was
H.ongaarsche
Was deze
deze
laatste ook
laatste
ook in episch-breede
episch-breede trekken
trekken gegeborsteld,ze
zebleef
borsteld,
,bleef aan de
de oppervlakte
oppervlakte van
het leven,
leven, en
en de
de schrijver
schrijver dreef de
de dichterhet
lijke'vrijheid
'vrijheidmet
met de
de geschiedenis
geschiedenis al
al eens
lijke
eens
tot in het
hier kriJgen
krijgen wij
tot
het onbetamelijke
onbetamelijke;; hler
wij
echter een
een boek,
boek, dat
dat slechts
echter
slechts wilde
wilde bouwen
bouwen
op
de
gegevens
van
een
accuraat
onderop de gegevens van een accuraat onderzoek alvorens
alvorens zich
zich de
de vrijheid
zoek
vrijheid van
van den
den
roman te
te veroorloven.
veroorloven. Jef
Jef Crick hangt ons
roman
ons
dan .ook
ook een
een beeld
het
dan
beeld op
op van
hetbarokke
barokke
Antwerpen, dat
dat met zijn
zijn schilderachtige
Antwerpen,
zijn
schilderachtige
en rake
en
rake détails
détails een
een levendigen
levendigen indruk
indruk
maakt. Rubens'
Rubens' leven
maakt.
leven trekt
trekt aan
aan ons
ons voor,voorbij in
in een
een reeks
reeks tafereelen,
tafereelen, die
die ons
ons dikdikbij
wijls doen
doen verlangen
wijls
verlangen naar
naar meer,
meer, vooral
vo.oral
wanneer de
de schrijver
wanneer
schrijver zoo
zoo vlug
vlug door
door de
de
meesterjaren van zijn held heenijlt. Te- mestrjanvzihldet.Tgenover den
den oatzaglijken
genover
ontzaglijken rijkdom
rijkdom van dedeze levensgeschiedenis
zag hij
hij zich
ze
levensg-eschiedenis zag
zich ververplicht enkele
enkele episoden
episodenervan
ervan uit
uit te kieplicht
kiezen, om
niet te vervallen
zen.
om eenerzijds
eener.zijds niet
vervallen in
in
een al
een
al te
tevlug
vlugscenario-tempo,
scenario-tempo, en
en om
om
anderzijdszijn
zijnwerk
werkniet
niet al
al te
te zeer
anderzijds
zeer in
in
omvang te
te laten
omvang
laten toenemen
toenemen:: dezen
dezen indruk
indruk
van een
van
een nogal
nogal haastig
haasoUg heenstappen
heenstappen over
.over
tal van
in het
tal
van jaren,
jaren, krijgen
krijgen wij
wij vooral
vooral in
het
laatste deel.
deel.
«In onzen
«In
onzen roman,
roman. schrijft
schrijft Jef
Jef Crick.
CricI;:.
hechten wij
hechten
wij een
een bijzondere
bijzondere waarde
waarde aan
aan
de rol die
de
die Maria
Maria Pypelinckx
Pypelinckx in het
het leven
leven
van haar
van
haar jongsten
j.ongsten zoon
,zoon speelde.
speelde. Zoo
Zoo vaak
worden groote
worden
groote mannen
mannen door
door werkelijk
werkelijk
groote
gebaard. Dit
Dit was
groote moeders
moeders gebaard.
was hier
hier
alleszins
het geval
al!!lszins het
geval en
en met
metliefde
liefde geven
geven
wij
aan
'de
moeder
van
den
prins
onzer
WIJ
de moeder
den prins onzer
Vlaamsche
de plaats die
Vlaamsche Schildersschool
Schildersschool de
die
haar toekomt»
De taak
toekomt» (p.
(p. 7)
7).. De
taak die
die hij
hij alaldus
dus op
op zich
zich nam,
nam, wist
wist hij
hij ook
ook goed
goed uit
uit
te werken
werken en
en dit
dit 'geeft
'geeft aan
aan het
heteerste
eerste
deel
deel van zijn
zijn roman
roman een
een innigheid
innigheid en
en ook
ook
een
een voornaamheid,
voornaamheid, die
die wij
wij verderop
verderop wel
wel
eens
missen.
De
uitgelaten
toon,
waareens missen. De uitgelaten toon waal'mee
ID!le de
de Schr.
Schr. daar
daar het
hetuitbundige
uitbundige leven
leven
wil
klinkt soms
WIl weergeven,
weergeven, klinkt
Boms eventjes
eventjes ononecht.
echt. Deze
Deze enkele
enkele onvolmaaktheden
onvolmaaktheden naar
naar
den
vorm doen
den ,v0f!I1
.doen echter
echter geen
geen afbreuk
afbreuk aan
aan
de
de intrinsieke
mtrmsleke waarde
waarde van
van dit
dolt romanromantisch-gezonde
tisch-gezonde levensverhaal
levensverhaal en
enhoewel
,hoewel het
het
boek
boek bedoelt
bedoelt ezich
",zich te richten
richten tot
totde
debreedbreedste
lagen
der
Vlaamsche
gemeenschap,
ste lagen del' Vlaamsche gemeenschap
die
die het
het wil
wil doen
doen deelen
deelen inindedeschoonheid
schoonhel<l
en
en de
de glorie
glorie van
van een
eenwonderbaar
wonderbaarmensch
mensch
en
e!l schepper»,
sc?epp~r», hopen
hopen wij
wij dat
dat ook
ook allen,
allen,
die
dIe zich
ZIchintellectueelen.
.ntellectueelen noemen,
noemen mooie
mooie
uren
aan dit
uren zullen
zullen beleven
beleven aan
dit werk,
wèrk dat
dat
ons
ons weer
weer eens
eens herinnert
herinnert aan
aanden
denrijken
rijken
schat
van
onze
Nederlandsche
erfenis.
schat van onze Nederlandsche erfenis
Keurige
Keurige buitentekstplaten
buitentekstplaten en
en talrijke
talrij'ke
gravures,
gravures, waarvan
waarvan enkele
enkele zeer
zeersmaaksmaakvolle,
volle, uituit
denden
tijd. tijd. A. Deblaere
A. Deblaere
ØLVIC
Toen Tihemis
Themis faalde
faalde. -'SOLVIC A(BrERT,
'AIBERT, Toen
Patria,
Patria,Antwerpen,
AntweI'P6n,1944,
1944 613 blz.,
blz geb.
g'eb
Fr.105.
105.
",.
Fr.
Een
E'en boek
boek dat
dat zich
zich aandient
aandient als
als een
een
groot
gro.ot roman,
roman, «een
«een grootsch
grootsch en
enblijvend
bl\ivend
werk,
w~rk, zenig
,eenig in
in onze
onze literatuur»,
literatuur», en
en dat
datinIn
feite
feIte slechts
slechts een
een lang
lang feuilleton
feuHleton is
lS en
en
van
van alles
alles wat
watliteratuur
literatuurheet
heetmijlen
mijlenververwijderd
wijderd blijft.
blijft. Ziehier
Ziehier in
intwee
tweewoorden
woordende
de
inhoud:
inhoud: Paul
Paul Durant,
Durant,vrijgezel
vrijgezel op
op jaren,
jaren
oudstrijder,
den
oorlog
1914oudstrijder, --- hij
hijmaakte
maakte
den
oorlog
1914~
'18
vele
zeereizen
'18 mee
mee in
in Afrika
Afrika -- nana
vele
zeereizen
en
en wederwaardigheden,
wederwaardigheden, marconist
marconist op
opde
de

an

mailboot,
mailboot,onderhoudt
onderhoudtsedert
sederteen
eenpaar
paar jaar
jaar
zeer
zeer vriendschappelijke
vriendschappelijke betrekkingen
betrekkingen met
met
een
nukkig
vi,sschersmeisje,
Mariette
een nukkig visschersmeisje, Mariette
Paelemans,
Paelemans, die
die reed,s
reeds slecht
slecht geluimd
geluimd is
is als
hij
hij vergeet
vergeet·haar
haar Mimi
Mimi te
te noemen
noemen en
en waarwaarmee
mee hij
hij misschien
misschien wel
wel ZOLl
zou willen
willen trouwen
trouwen
als
maar eens
eens anders
anders wilde
wilde zijn
zijn als
als
als ze
ze maar
ze
Kibbelingen. Verzoeningen.
Verzoeningen. GeredeGeredeze is.
is. Kibbelingen.
neer.
G~konkel. Getreuzel.
Getreuzel. Bedreigingen.
Bedreigingen.
neer. Gekonkel.
Paul,
m den
den mondainen
monl1ainen zin
zin van
van
Paul, dIe
die -- in
het
eigenlijk een
een goeie
goeie vent
is,
het woord
woord -- eigenlijk
vent is,
houdt
den grond
grond wel
wel van
van Mariette,
Mariette,
houdt in
in den
ll?-!'l-al'
.blijft
het·
toch
spijtig
vinden,
dat
maar blijft het ' toch spijtig vinden,
zIJn
leven gevestigd
zijn «Jonge
«jonge dame
dame haar
haar leven
gevestigd
heeft
omheen twee
twee spillen:
spillen: dwaze
ijdelheeft omheen
dwaze ijdelheid
zaak
heid en
en jaloersc'hheid»
jaloersc'hheid», ..
:.. en
en van de zaak
komt
in huis.
huis. Ondertusschen
Ondertusschen komt
k.omt
komt niets
niets in
d~.
van het
het verhaal
verhaal op
op onschuldige
.onschuldige
de hel.ct
held van
wIJze
met een
een allesbehalve
allesbehalve
wijze In
in aanrakIng
aanraking met
aa,!l'bevelingswaardig
nogal sexueelsexueelaanbevelingswaardigen
en nogal
gemteresseerd
mislukte
geïnteresseerd gezelschap
gezelschap van
van mislukte
artisten,
poëten, critici,
critici, autodieven,
autodieven, smoksmokartisten, poëten,
keIaars,
en zoogenaamde
zoogenaamde intelintelkelaars, gangsters en
lectueelen,
en veel
veel philectueelen, dIe
die veel
veel drinken
drinken en
philosopheeren
op hun
hun manier
manier natuurlijk.
natuurlijk.
losopheeren- - op
Centrum
dezer gebroeders
vriendin
Centrum dezer
gebroeders is
is een vriendin
van
Durant, Eliza
EHza Manzoni,
Manzoni een
een ItaliaanItaliaanvan Durant,
sehe,
mooi, zoodat
zoodat ze iedereen
iedereen op
op
sche, razend mooi,
stel
en sprong
sprong verliefd
verliefd maakt.
maakt. Na
Na een
een
stel en
nieuwe
beminde, ververnieuwe ,kibbeiing
kibbeling met
met haar beminde,
dwijnt
wordt gevonden
gevonden
dwijnt Mariette;
Mariette; haar lijk wordt
op
van het
het lokaal
lokaal «Flo«FIoop eenigen
eenigen afstand
afstand van
rida»,.
lusUg gezelschap
gezelschap zijn
zijn ververrida»,,waar
waar het lustig
gadermgen
houdt. De
De verdenkingen
verdenkingen valvalgaderingen houdt.
len
.op Durant.
Durant. Hij
Hij wordt
wordtgearresteerd,
gearresteerd
len op
komt
weer
vrij
en
wordt
ten
s10tte
toch
komt weer vrij en wordt ten slotte toch
veroord~eld
jaar gevangenisstraf.
gevangenis,straf.
veroordeeld tot
tot tien
tien jaar
Na een jaar
Jaar wordt
wordt het
hetproces
proces herzien.
herzien. Een
Een
gewezen
internationaJe brigade,
brigade
gewezen I1d
lid van de internationale
die
den Spaanschen
Spaanschen burgeroorlog
burgeroorlog tegen
tegen
die in den
Franco
vocht, heeft
heeft zich
zichondertusschen,
ondertusschen
Franco vocht,
,een oogenblik
oogenblik van
v!i-n dronkenschap,
dronkenschap, van
van
in een
den moord
moord op
op.Mariette
Marlette beschuldigd.
beschuldigd. DuDuden
rant wordt
wordt vrijgesproken.
vrIJgesproken. Al
AI zijn
zijn belagers
belagers
rant
worden door
door het lot gestraft.
gestraft. Kortom,
Kortom een
een
worden
!iefdesgesc?~edenis geleidelijk
geleidelijk vervloeiend
vervloèiend
liefdesgeschiedenis
meen
KOlltleverhaal, dat
dat door
door den
den deus
deus
in
een politieverhaal,
ex
machina
g~la~~f.
tna ten slotte
slotte in
in een
een happy
happy and
and

belandt.
niet alleen
aUeen Themis
Themis faalde
faalde in
in dit
dit
Helaas, niet
boek. Ook
OOk de beschermgeesten
beschermgeesten van eer
eer en
en
boek.
deugd kennen
J.!:ennen hun
hun oogenblikken
oogenblikken ven
van ververgetelheId en
en zelfs
zelfs de
degoedmoedige
goedmoedige muze
muze
getelheid
van het
het Nederlandsch
Nederlandsch proza
proza schijnt
schijnt haai
haal
van
taak maar
maar lichtjes
lichtjes op
op te
te vatten.
vatten.Zoo
Zoo laat
laat
taak
ze de
de auteur
auteurb.v.
b.V. zeggen
zeggen:
«Rober,t kon
kon de
de
ze
: «Robert
0l:welukkige immers
immers niet
nietbij
bij zich
zichopnemen.
opnemen.
ongelukkige
ZIJn echtgenoote
echtgenoote baarde hem
hem elk
elk jaar
jaareen
een
Zijn
kind, en
en als
!!-!s het
hetaldus
aldusverder
verderging,
gmg,zou
zou
kind,
de onderwijzer
onderwijzer zelf
'zelf hulp
hulp behoeven
behoeven om
om zijn
zijn
de
gezin naar
naareen'
een·veiliger
veiliger haven
haventeteloodsen.»
loodsen.»
gezin
Of nog
nog:: «De
«De kanarie
kanarie zat
zatgemoedelijk
gemoedelijk in
in
Of
z\"jn kooitje
kooitje te
te zeeveren.
zeeveren. Een
Eenhangklok
hangk:lolt
zijn
tikte. De
De stilte
stilte was
was reusachtig.»
reusachtig.» enz.
enz.
tikte.
Trouwens. de
de algemeen
algemeen aanvaarde
aanvaardebeteebeteeTrouwens,
keniswaarde der
der epitheta
epitheta gèraakt
geraakt wel
wel
keniswaarde
eens meer
meer aan
aan't'tvlotten.
vlotten.Zonder
Zonderblikken
blikl,en
eens
of blozen
,blozen wordt
wordt er
er ons
onsgesproken
gesproken van
van
of
<,dreigende stemmingen»,
stemmingen», die
dieopgeroepen
.opgeroepen
«dreigende
worden door
door het
het «opspelend
«opspelend geweten»
geweten» en
en
worden
van «fietsers
«1iietsers die
die voorbij
voorbij joegen
joegen in
in aanaanvan
biddelijke short».
short». En
En als
als we
wedan
danVader
Vader
biddelijke
Paelemans «wit
«wit van
van woede»
woede» zijn
zijn weerweerPaelemans
spannige dochter
dochter hooren
hoorentoeroepen,
toeroepen,«ter«terspannige
wijl
hij
zijn
stomp
de
man
heeft
nl.
bij
wijl hij zijn stomp - de man heeft nl. bij
een ongeval
ongeval de
de helft
helft van
van zijn
zijn hand
handververeen
loren -- tegen
tegenhaar
haar
ophiefinin
dreigend
loren
ophief
dreigend
gebaar: : Als
u niet
niet voegt
voegt naar
naar de
de
gebaar
Als gij
gij u
regels van
van dit
ditgezin,
gezin, zal
zal ik
ik er
er uuuituitregels
gooien»
en
anderzijds
zien
hoe
Moeder
gooien» en anderzijds zien hoe Moeder
Paelemans«naar
«naarde
dewijze
wijoze van
vande
deSaksen,
Saksen,
Paelemans

BOEKBESPREKING
BOEKBESPREKING
van wie
wie de
de West-Vlamingen
West-Vlamingen toch
toch afstamafstammen, haar
haar gevoelens
gevoelens niet
naar buiten
buiten liet
liet
men,
niet naar
treden
.. ininden
denloop
loop der
der jaren
jareneen
een
treden en.
en ...
onverschilprooi
van
de
onversehilmonsterachtige
prooi
de
Ugheid
was geworden»,
geworden», dan
weten we
we
ligheid was
dan weten
meteen
ook de
de psychologie
psychologie van
van dit
dit
meteen dat ook
lang verhaal
vel1haal zich
lZich niet
niet ver
ver boven
boven het
het
lang
gewone
gewone feuilleton-genre
feuilleton-genre verheft. -- VoorVoorbehouden.
L. Van der
Kerken
behouden.
L.. Vander
Kerken
MariaVAN
VANDES4SEL-POOT;,
DESSIDL-POOT.. Van
Van water
water en
en
Maria
land. Met
Met omslag
omslag en
en teekeningen
teekeningen van
van
G.-.A.
Van der Eb.
Eb. —
- Meddens,
Me'ddens,B`rusEms"
G.-A. Van
sel,
1943, 144
144 bat.
blz.
eel, 1943,
Zeven
novellen worden
worden hier
hier gebundeld:
gebundeld:
Zeven novellen
twee over het «water», en tweemaal vin-tweovrh«a»,ntwemlviVisschers
den we
we de
de schrijfster terug van
van Vis
sc hers
den
vijf over
voeren uit; vijf
over het
het «land»,
«land», waarbij
waarbij
we
herhaaldelijk
denken
aan
Toen
de
Toen
de
we herhaaldelijk denken aan
herten riepen.
riepen. Toch
Toch wordt
wordt duidelijk
duidelijk gegeherten
lZocht naar
naar een
een steeds
steeds ruime
ruimeverscheidenverscheidenzocht
heid.
Dit
werk geeft
geeft wat
wat we
we van
van de
deschrijfschrijfDit werk
ster mochten
ster
mochten verwachten:
verwachten: een
een nauwnauwkeurige milieumilieu- en natuurschildering,
natuurschildering, een
een
keurige
geheel verantwoorde psychologie,
psychologie, een
een ververzorg'de taal, een
een bewerkten
.bewerkten stijl.
stijl. We
We mismiszorgde
sen
alleen de
de diepere
diepere inspiratie
inspiratie en
en de
de
sen alleen
machtige
vernuft en
envlijt,
vlijt,berekeIberekemachtige vaart; vernuft
ning en
en moed
moed zelf,vervangen
lZelf, vervangen het
het zich
zich
ning
openbarende
leven niet.
niet.
openbarende leven
Warm aanbevolen.
aanbevolen.
Em.
Janssen
Em. Janssen
Jos. VcAN
di,
ROOY, Ambiorix.
Ambiorix. -- Were
Were di,
VAN ROOY,
Antwerpen, z.z. j.,
314 blz.,
blz., ing.
ing. Fr.
Antwerpen,
j., 314
25,
geb. Fr.
Fr. 40.
40.
25, geb.
Onuitputtelijk
van Jos
Jos
Onuitputtelijk lijkt
lijkt de
de fantasie
fantasie van
Van Rooy
Rooy:: hij
hij herschept
herschept Egmont,
Egmont, TanTanVan
che1m. en
Ambiorix, —
- en
en wie
wie
chelrm
en Norbertus,
Norbertus, Ambiorix,
'helden in
in zijn
zijnverbeelding
v.erbeelding
weet hoeveel helden
nog
leens wakker
wakker worden.
worden. De
Degeschiedegeschiedenog eens
nis
(in dit
dit geval
geval de
de Commentarii
.. van
nis (in
Cornmentarii. ...
Cae.sar)
biedt hem
hem een
een aanloop
aanloop;; een
een
Caesar) biedt
groote gedachte
gedachte (hier
(hier:: de
de strijd
strijd tusschen
tusschen
groote
Germanen
Romeinen) bezielt
bezielt en
en drijft
drijft
Germanen en Romeinen)
hem; enkele
.hem;
enkele realia
realia leveren
leveren de
deschermen
schermen
van het decor:
decor: ziehier
ziehier dan
dan Ambiorix,
Ambiorix, den
den
verbannen Eburoonschen
Eburoonschen koningszoon
koningszoon
verbannen
wiens vader
vader vergiftigd
vergifUgd werd,
werd, die
die met
met de
die
wiens
Helveten tegen Caesar streed en een Ro- HelvtngCasrdenRomeinschen adelaar
buit maakte
maakte!! Als
AI,s gast
gast
meinschen
adelaar buit
bij de Suessionen
Suessionen leidt hij eenigermate
eenigermate den
den
bij
weerstand
der Belgen
Belgen;; hij vecht te
te Bibrax,
Bibrax,
weerstand der
te Noviodunum,
Noviodunum, aan de
de Samber.
Samber. Na
Na lang
lang
zwerven nog
zwerven
nog in
in de
de wouden,
wouden, verovert
verovert hij
hij
>:ijn erfelijke
erfelijke vorstenmacht ;; met
met zijn
zijn volk
volk
zijn
vernietigt hij
'hij de
de legioenen
legióenen van
van Sabinus
Sabinus
vernietigt
en
Cotta; Caesar's
Caesar's wraak
wraakmoet
moethij
hijvluchvluchen Cotta;
ten
over den
den Rijn,
Rijn, van
van waar
waar toch
toch eens,
eens.
ten over
tegen de
de Romeinen,
Romeinen, de
de uiteindelijke
uiteindelijke ververtegen
gelding komen
komen zal.
zal.
Zoek weinig
dit
Zoek
weinig literaire
literaire waarde
waarde in
in dit
werk;
is het,
werk; daarvoor
daarvoor is
het, naar
naar taal,
taal, stijl
stijl en
en
inhoud,
hoogdravend en te
te romantisch.
romantisch.
inhoud, te hoogdravend
zie er een
een heel
heel geslaagd
geslaagdvolksboek
volks·boek
Maar zie
in, nogal
nogal ouderwetsch
ouderwetsch doch
doch daarom
daarom niet
niet
in,
slechter:
het waardige
waardige werk
werk van
van een
een
slechter: het
heel
.begaal'de, wien
nog wat
wat aan
aan
heel begaafde,
wien het
het nog
schakeering,
bezinning en
en zelfcritiek
zelfcritlek
schakeering, bezinning
ontbreekt,
zijn beurt,
beurt, «zijn
«zijn volk
voll,
ontbreekt, om,
om, .op
op zijn
te leeren
lezen».
Janssen
te
leeren
lezen». Em.Em.
Janssen
V:AN
Corps et
et
VAN DER
DER MEERSOH,
MEERH, Corps
ames.
Enchainé àà toi-même....
toi-même ....
Ames. Tome
Tome 1.
I. Enchalné
Tome
U ...Q'un
... Q'un amour
amour t'emporte.
t'emporte. —
Tome II
Albin
Paris, 193,
AJlbiill Michel,
Michel, Paris,
1943, 378
333'
373 en 333
,blz.
Wij
kunnen dit
dit massale
massale en toch zoo
Wij kunnen
verscheiden boek
l'>amenvatten, dit
dit
verscheiden
boek niet
niet samenvatten,
vlechtwerk van intrigues
intrigues en
enverwikkelinverwikkelin-

Maxence
M~ence
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gen, deze
deze mozaiek
mozaïek van
van tegenstellingen:
tegenstellingen:
gen,
rijkdOllll en armoede, arrivisme en offer-rijkdomena,visofergeest, ondergang
ondergang en
en blijde
blijde verwachting,
verwachting,
geest,
hoogmoed
vernedering, zelfzucht
zelfzucht en
en
hoogmoed en
en vernedering,
naastenliefde!! Onder
Onder de
de vele
vele personages
personages
naastenliefde
treden Jean
JeanDoutreval
Doutrevalen
enzijn
zijnzoon
zoonMichel
Michel
op
den voorgrond
voorgrond:: de
de eene,
eene, professor
profes·sor in
in
op den
de geneeskunde
geneeskunde te
te Angers,
Angers, experimenexperimende
teert en
en ontdekt
ontdekt nieuwe
nieuwe methoden,
methoden, doch
doch
speelt
met menschenlevens;
menschenlevcns; de
de andere
andere
speelt met
breekt
met zijn
zijn vader
vader omwille
omwille van
van een
een
breekt met
liefde-uit-medelijden : : in
«Le
Nord»
zal
liefde-uit-medelijden
in «
Le Nord
» zal
hij
zijn bedrijf van
van geneesheer
geneesheer eerlijk
eerlijk uituithij zijn
oefenen!
professioneele amoraamoraoefenen ! Over
Over het professioneele
!isme
van den
den oudere
oudere zegeviert
zegeviert de
de opoplisme van
rechte naastenliefde
naastenliefde van den
den jongere,
jongere, en
en
rechte
beiden
zich met
beiden verzoenen
verzoenen zich
met elkander
elkander in
in
September
eerst de
de
September 1938,
1938,als
alsvoor
voor het
het eerst
oorlog
dreigC Gelijk
Gelijk zoovelen
zoovelen van zijn
zijn
oorlog dreigt,
collega's
was de
de oudere
ouder" aan
aan zichzelf
zichzelf gegecollega's was
ketend; ; in
een groote
groote liefde,
liefde, tenslotte
tenslotte de
de
ketend
in een
liefde tot God,
God, wordt
wordt de
de- jongere
jongere opgeopgeliefde
nomen.
<dl n'y aa que
que deux
deux amours.
amours.
nomen. Want
Want «Il
L'amour
de .soi,
.~oi, ou
ou l'amour
l'amour des
des autres
autres
L'amour de
créatures vivantes.
viva,ntes. Et
Et derrière
derrière l'amour
l'amour
créatures
de
soi, il
y a
a la
la souffrance
souffrance et
et le
Ie mal.
mal. Et
Et
de soi,
il y
derruére
I'amour des autres,
autres, il
il yy aa le
Ie Bien,
Bien,
derrière l'amour
il
Chaque fois
fois que
que l'homme
I'homme
il yy aaDieu.
Dieu. Chaque
aime en
en dehors
dehors de
de lui,
lui, c'est,
c'est,consciemconsciem~
aime
ment
ou non,
non, un
un acte
ac te de
de foi
foi en
enDieu.
Dieu. I1
Il
ment ou
Jl'ya
que deux
deux amours,
amours, l'amour
I'amour de
de soi
soi ou
ou
n'y
a que
I'amour de
de Dieu»
Dieu» (tweede
(tweede deel,
deel, blz.
blz.333).
333).
l'amour
Hoofd'zakelijk inin de
kringen van
van gegeHoofdzakelijk
de kringen
neesheeren, aan
aan de
de Universiteit
Universiteit vooral,
vooral, bebeweegt
zich de
de auteur.
auteur. Maar
Maar ook
ook de
depolipoliweegt zich
tiek
betreM hij
hij in
inzijn
zijnonderzoek,
onderzoek, ook
ook de
de
tiek betrekt
maatschappelijke toestanden,
het gemaatschappelijke
toestanden, ook het
zinsleven; ; hij
en machmachzinsleven
hij borstelt
borstelt een breed en
tig
tig fresco
fresco mat
m~t veel
veel gestalten,
gestalten, groepen,
groepen,
kleuren en beweging: hoe de Franschekleurnbwgi:hodeFransc
samenleving,
geslacht, de
de
samenleving,geslacht
geslacht na
na geslacht,
menschen ziek
ziek maakte,
maakte, onzedelijk,
onzedelijk,zelfmenschen
onzedelijk, zelfzuchtig,
liefdeloos en ijdel,
ijdel, -.
en hoe toch
toch
zuchtig, liefdeloos
-- en
de liefde
liefde niet
niet dood
dood is
- de
de kleine
kleine vlam,
vlam,
de
is -die
hier en
en daar
daar --,
--,hoe
hoezij
zij alleen
alleen
die uitslaat hier
allen
en alles
alles gezond
gezond kan
kan maken
maken en
en
allen en
redden.
Als kunstwerk
kunstwerk is
is deze
deze machtige
machtige schepschepAls
ping niet
niet zonder
zoltder gebreken.
gebreken. De
De groote
groote
ping
het verhaal
verhaal samenhouden
samenhouden —
intrigues die het
de breuk
breuk van
vanMichel
Michel Dontreval
DOlltreval met
met zijn
zijn
vader;
de dood
dood van
van Mariette
Mariette Doutreval
Doutreval
vader ; de
door de hand
hand..van
van den
den chirurg
chirurgGéraudin
Géraudin;
door
;
het avontuur
avontuur vari
van Fabienne
Frubienne Doutreval
Doutreval met
met
den
minister Olivier
Olivier Guerran
Guerran -- lijken
lijken
den minister
noe-al
·bedacht en
en gewild,
gewild, en
en bij
bij de
de overovernogal bedacht
weldigende
hoeveelheid van
van bijzonderhebijzonderheweldigende hoeveelheid
den, tafereelen, personen
personen gaan de
de artistieartistieden,
ke soberheid
soberheid en schakeering
schakeering herhaaldelijk
herhaaldelijk
ke
teloor. Het tweede
tweede deel
deel daarbij,
da.arbij, minder
minder bebeteloor.Het
zonken,
zonken, werd
werd met
met minder
minder ;vaste
..vaste hand
hand gegecomponeerd.
van het
het
componeerd.Doch
Dochde
de macht
Macht van
overweldigt: zoo
zoo echt
echt komen
komen de
de
geheel overweldigt:
typen
hun bestemming
bestemming ons
ons voor,
voor, de
de
typen en hun
toestanden en
richting, dat we
we het
het
toestanden
en 'hun
hun richting,
boek vergeten
niets dan
dan de
dewerkelijkwerkelijkboek
vergeten en niets
heid meenen
meenen te
te aanschouwen.
aanschouwen.
heid
Niettegenstaandede
deimponeerende
imponeerendevoorvoorNiettegenstaande
studie,
maakt ook
ook menig
menig geneesheer,
geneesheer, ververstudie, maakt
moeden
we, voorbehoud
voor.behoud: : kent
de auteur
auteur
moeden we,
kent de
de
geneeskunde wel
van binnen
binnen uit?
uit? gegewel van
cie geneeskunde
néest het
nÈ!est
het vegetarisme
vegetarisme bij
bij voorbeeld
voorbeeld de
de
zoo veilig
veilig en
en zeker?
zeker? Doch
Doch
tuberculose dan zoo
wetenschappelijk
gelijk artistiek
artistiek verdraagt
wetenschappelijk gelijk
verdraa8't
het werk
werk een
een stoot
stoot:: niet
niet in
in de
de juistheid
juistheId
van elk
elk détail
détail ligt
ligt zijn
zijn macht,
macht, —
- in
in de
de
van
waarheid van het
het geheele
geheele beeld,
beeld, en
en geen
geen
waarheid
oprecht
mensc·h zal
zal deze
deze ontkennen.
ontkennen.
oprecht mensch
Maxence Van
Meersch is
is eerder
eerder een
een
Maxence
Van der Meersch
moralist dan
een artist.
artist. Zoek
Zoek bij
bij hem
hem
moralist
dan een
geen
fraaie grillen,
grillen, geen
geen elegante
elegante ververgeen fraaie
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fijning;
zoek alleen
alleen een
een veelvuldige
veelvuldige obserobserfijning; zoek
en kennis,
kennis, een
een scheppend
scheppendvermogen
vermogen
vatie en
niets hoeft
hoeft te
te ontzien,
ontZlien, —
- en
en dat
dat alleen
alleen
dat niets
maakt hem
hem tot
tot een
eengroot
grootromanschrijver.
romanschrijver.
Doch
vooreerst moralist.
moralist. Op
Op het
het
Doch hij
hij is vooreerst
wereldtooneel
hij naar
naar de
de zuiverste
zuiverste
wereldtooneel speurt
speurt hij
en
,hoogste vitaliteit;
vitaliteit; vanzelf
vanzelf merkt
merkt hij
hij
enhoogste
op
waar deze
deze zich
zich terugtrekt,
terugtrekt, waar ze
op waar
zich
openbaart. Hij
Hij zoekt
zoekt den
den mensch:
mensch:
zich openbaart.
niet wie
wie zich
zich als
als zoodanig
zoodanig vertoont,
vertoont, doch
doch
wie het werkelijk
werkelijk is.
is. De
De liefde
liefde behoeft
behoeft hij
hij
wie
den evennaaste
evennaaste en tot God
God:: daarvan
daarvan
tot den
en
daardoor leeft
leeft het
het individu
individu krachtig
krachtig
en daardoor
en
gelukkig, wordt,
wordt. de
de samenleving
~menlevdng gegeen gelukkig,
zond en
harmonisch. En in
in de
de vele
":ele stuipstuipzond
en harmonisch.
trekkingen,
die de
de oorlogsramp
oorlogsramp voorafvooraftrekkingen, die
gingen, weet hij
hij even
even hoopvol
hoopvol en
en bemoedibemoeojigeml,
tevreden en bijna
bijna fier,
fier, de
de·schamele
schamele
gend, tevreden
liefde
aan
te
geven,
als
hij
onverbiddeli~l{
liefde
te geven, als hij onverbiddelijk
de
sloopende en
en doodende
doodendeliefdeloosheid
liefdeloosheId
de sloopende
aan
de kaak
kaak stelt.
stelt.Daardoor
Daardoor schrijft
schrijft hij,
hij,
aan de
zonder schampere
bitterheid, over
over een
een gezonder
schampere bitterheid,
vaarvol decadenten
decadenten toestand
toestand een
een oprecht
oprecht
vaarvol
boek,
brutale. Een
Een harharboek, oprecht
oprecht tot
tot in
in het brutale.
de
hij uit;
uit; maar
maarin
inzijn
zijn
de aanklacht spreekt hij
stem
trilt een
eenmilde
mildebewogenheid.
bewogenheid. Zijn
Zijn
stem trilt
werk
heeft niets
niets van
vaneen
eenbeschuldigingbeschuldigingwerk heeft
zonder-uitkomst;
het vrij
vrij hardhardzonder-uitkomst;het
hetisis het
handige optreden
optreden van
van den
den geneesheer,
geneesheer, die
die
weet tegen
tegen welken
welken prijs
prijs de
de gezondheid
ge·2londheid
weet
dient gekocht.
gekocht.
Corp8
et (Imes
ámel/ is een
een boek
boek voor
voor gevormgevormCorps et
de
en ontwikkelde
ontwikkelde lezers;
lezers; de
de anderen
anderen lelede en
zen
zich
er
in
vast
of
versta;an
hetververzen zich er in vast of verstaan het
keerd. Maar
Maar een
eengrooter
getal van
van zulke
zulke
keerd.
grooter getal
boeken beteekende
beteekende onmiskenbaar
onmiskenbaar een
een
boeken
grondige ve
:vernieuwing
ten goede.
goede.
grondige
rn ieuwing ten
Em.
Janssen.
Em. Janssen.
Selma LAJGOEF.
LAGERiLOEF. Niels
NielsHalgersson's
HGlgersson's
we
derbare reis.
wOAderoo.re
reis.
het Zweedech
Zweedsch
Naar het
idloor
lIIIargmretiha Meijboom.
lIIIe!jboom. —
- GeGedor Margaretha
1II1l1tOll"ilgeer'de
voorVlaanderen.
Vlaanderen.
autoriseerde uitgave voor
Zesde druk.
Die Keure,
!Zesde
druk. Di,e
Keure, Antwerpen
Antwerpen
(Wolk
en Staat)
Staat>,, Antwerpen,
Antwerpen, z,
z. j.,
(Volk en
522
ó2I2 IbUz.,
geib. Fr.
Fr. 105.
bat., gel..
Dit wondernolle
wondervolle sprookje
(het lijvige
lij,vige
sprookje (het
boek is
anders) ontstond
boek
is niets
niet'sanders)
ontstond in
in. 190619061907, v:üftien
vijftien jaar
jaar na
na Gbl/ta
Berling en
1907,
Gosta Berling
twee
Jaar voor
voor dat
dat de
deschrijfster
schrijfster den
den
twee jaar
Nobelprijs ontving
verhaalt hoe
hoe de
de
Nobelprijs
ontving. Het
Het verhaalt
kwajongen Niels
kwajo1!$en
Niels Holgersson,
'Holgersson, door
door een
een
kabouter betooverd
betooverd en
zelf kabouter
kabouter gegekabouter
en zelf
worden,
worden, op den
den rug
rug van
van een
een gans
gans een
een reis
reis
maakt over
over Zweden.
Zweden. Op
Op den
den rug
rug soms
soms
maakt
ook
een ooievaar,
ooievaar een
een arend
arend of
of een
een
ook :van
van een
kraai;
is' zoo
zoo vol
vol avonturen,
avonturen.
kraai ; maar
maar de
de reis
reis is
en zoo
zoo geheel
geheelleeren
weZweden
Zweden kennen
kennen
leeren we
- het
hetZweden
Zweden gelijk
gelijk het
,het zich
zichvoordoet
voordoet en
en
-gelijk het zich droomt,
droomt, dat van
van de
de werkewerkegelijk
lijkheid en
de sprookjes
sprookjes —,
- dat
dat
lijkheid
en dat
dat van de
alleen
een uitzonderlijk
uitzonderlijk begaafde
begaafde dichtedichtealleen een
res
res een
een alierverscheidenste
aherve1'8cheidenste fantasie
fantasie met
met
een
veelvuldige werkelijkheid
werkelijkheid zoo
zoo gelukgelukeen veelvuldige
kig kan
kan vereenigen
vereenigen :: met
met steden,
steden land
land en
en
zee;
met winter
winter en
en zomer,
zomer, met
met dieren
(lieren en
en
zee; met
menschen.
Andere
land·en moeten
moeten aan
aan Zweden
Zweden dit
dit
Andere landen
werk benijden.
benijden. Garter's
Gorter's Mei heeft
heeft er iets
iets
van;
blijft meer
meer ijl,
ijl, wazig
wazig en
en
van ; maar
maar het blijft
lyrisch. Van Eeden's
lyrisch.
Eeden's Kleine
Kleine Johannes
Johanne8 is
een
broertje van
van Niels
Niels Holgersson
Holgersson'; maar
maar
een broertje
zoo
,hij niet
nieten
enzooveel
zooveel wonderen
wonderen
zoo ver reist hij
treft hij
treft
hij niet
niet aan.
aan.Niels
NielsHolgersson
Hol~ersson is
is
ooks,Pontaner,
eenvoudiger, kinderlijker,
kmderlijker,
ook spontaner, eenvoudiger,
en
'ZiJn reisverhaal
reisverhaal loopt
loopt boordevol
bool1devol van
van
en zijn
datgene
Van Eeden en
en zijn
zijn Johannes
Johannes
datgene wat Van
zoo intens
intens begeeren
begeeren:: den
den «zegen
«zegen der
der goedgoedheid».
De
Nederlandsche bewerking
bewerking verdient
verdIent
De Nederlandsche
Em. Janssen
allen
lof.
Em.
Janssen
allen lof.

negentien ItaVerhailen
uit het
het Zuiden,
ZnMen. ne:gBntien
ItaVerhalen uit
liaansc.he
novellen. - -- De
Lage LanLa:nliaansche norvellen.
De Lage
1943, 330
330 blz.
tlen, Brussel,
Brussel, 1943,
blz.
den,
Italiaansche romans
romans zijn
zijn doorgaans
doorgaans
De Italiaansche
in het
het buitenland
buitenhlnd niet reer
zeer gekend.
gekemi. Niets
Niets
zou echter
echter zoo
zoo verkeerd
verkeerd zijn
zijn als
als daaruit
daaruit
zou
te besluiten,
besluiten, dat de
de Italianen
Italianen niet
niet kunnen
kunnen
vertellen. Deze
Deze bloemlezing
bloemleûng alleen
er
vertellen.
alleen is er
een afdoende
afdoende bewijs
bewijs van, dat
dat ze
ze wel
wel
reeds een
degelijk over
fijne en frissche
frissche vertelverteldegelijk
over een
een fijne
kunst beschikken.
beschikken. De
De 19
19 verhalen, die
die de
de
verzameling bevat,
de hand
hand
verzameling
bevat, zijn
zijn alle
alle van de
modelne schrijvers
schrijvers en
en geven
geven een
een goed
goed
van moderne
beeld van
den eigen
eigen Italiaanschen
Italiaanschen vertelvertelbeeld
van den
trant. De
De keuze
keuze isiszeer
zeergevarieerd
gevarieerd:
som: sommige
verteIHngen zijn
zijn als
als gecondenseerde
gecondenseerde
mige vertellingen
romans,
terwijl andere
andere enkel
enkel maar
maar de
de
romans, terwijl
weergave zijn
zijn van een
een narratief
narratiefomweven
omweven
weergave
stemming; sommige
sommige zijn
zijn onmiddellijk
onmiddellijk gegegrepen
het reëele
reëele leven,
leven, andere
andere zijn
zijn
grepen uit het
typische specimens
specimens van
van surrealistische
surrEalistische
typische
fäntasie.
Bijna alle
alle ontmoeten
ontmoeten elkaar
elkaar weer
weer
fantasie. Bijna
een zelfde
zelfde zuidelijke
zuidelijke atmospheer
atmospheer van
van
in een
gouden
blauwe lucht.
Het is
is alleen
alleen
gouden zon
zon en
en blauwe
lucht. Het
maar
jammer, dat
dat enkele
enkele stukken
stukken hun
hun
maar jammer,
zuidelijkheid daarbij
nog verraden
verraden
zuidelijkheid
daarbij ool~
ook nog
door
sterk zinnelijken
zinnelijken inslag.
inslag. Daarom
Daarom
door een sterk
voorbehouden.
L. Vander
Kerken
voorbehouden.
L. Vander
Kerken
Frantz Graf
Graf ZEDTWTTZ,
Feldmiinster. RoF'ranz
2lEDTwrTZ, Feldmiinstw.
Roman. aus
aus eiasem
einem Jesuieteninternat.
Jesuieteninternat. --man,
Verlag, Berlijn,
Berlijn, 1940,
1940, 567
ó67 blz.
blz.
Nordlanld, Verlag,
Nordlanld
In het
het Oostenrijksche
Oostenrijksche JJezuieteninternaat
ezuleteninternaat
Immakulata te
te Feldmunster,
Feldmünster studeerstudeerDie Immakulata
de, juist
juist na
naden
denvoorgaanden
voorgaandenwereldoorwereldoorde,
log, de
de Weensche
~eensche knaap
knaap Robert
Robe'rt Neitperg.
Neitperg.
log,
Door
I??or zijn
z!Jn. staalharde
staalharde opvoeders
opvoeders werden
werden
zIJnartrstreke
en jonge
jonge levenslust
le'V'enslust
zijn
artistieke aanleg
aanleg en
eenvoudig.
doodgedrukt;
eindelijk
onteenvoudig doodgedrukt; eindelijk ontvluchtte -hij
gesticht, en
en op
op het
heteinde
einde
vluchtte
hij het gesticht,
van het
het boek
boek reist
reist hij
hij dart
«fort von
von der
der VerVergangenheit und
und inren
i'hren Verstrickungen
Ve1'8trickungen dem
dem
gangenheit
Neuland seiner
seiner Zukunft
Zukunft entgegen»
entgegem) (blz.
(blz.
Neuland
567).
Het lange
lange verhaal,
verhaal, vrij
vrij goed
goed gebouwd,
gebouwd
Het
werd
'breedvoerig uitgeschreven.
uitgescnreven Stellig
Stellig
werd te
tebreedvoerig
de auteur
auteur zulk
zulk internaatsleven
internaatsleven meemeemoet de
hebben (denkelijk
(denkelijk te
te Feldkirch)
Feldkirch);
gemaakt hebben
;
maar
maar den
den waren
waren geest
~eest van
vanzijn
zijnopvoeders
opvoeders
hij nooit
nooit ot
of verloochende
verloochenIde hem
hem gegevatte hij
heel. Hij
Hij teekent
teekent ze
ze als
aishandige
handigeberekeberekeheel.
naars zonder
hart --- het
naars
?,onder hart
het meest
meestbanale
banale
thEma in
m den
den algemeen
algemeen verspreiden
verspreiden laster
laster
thema
tegen de
de Jezuleten
Jezuïeten —,
- , en
en even
even simplissimplistegen
tisch
stelt hij
hij geloof
geloof en
enzedenleer
zedenleer tegentegentisch stelt
over
levenskracht en
levenslust als
als zouzouover levenskracht
en levenslust,
deze elkander
elkandernoodzakelijk
noodzakelij.k belemme~belemme
den deze
ren
knotten.
ren en knotten.
tijdsdocument bevat
boek wel
wel
Als tijdsdocument
bevat het boek
gegevens;
bepaaLde typen
zijn nogal
nogal le
Ie,i
gegevens ; bepaalde
typen zijn
vensecht en l>e'paalde tafereelen grijpenvenschtbpaldfrengij
ons aan,
aan, stemmingsvol
stemmmgsvol en
en concreet.
concreet. Doch
Doch
een literair
literair meesterwerk
meesterwerk ontvingen
ontvingen we
we
een
en de
de tendenz
tendenl!: verdringt
verdringt de
de waarheid.
waarheid.
niet, en
EØ. Janssen
Em.
Janl~sen
Zsolt
Hongaarsche Rhapsodie.
Zs'olt HARSIANYI,
HARSIANY'I, HOOJg,aarsche
Rhapsodie.
H. Uitvaart
UiIf;vaar:l; der
dAlr liefde,
Hefde, ITI
m Het
Het vreemvreemII.
de
dAl vaderland.
vade.r'lBiDd. —
- Zonnewende,
Zonnewende, Kortrijk.
Kortrijk.
19413,3612
36t2
350
blz.,
geb. Fr.
Fr. 89
194i3,
enen
3:50
blz.
, gelb.
89 per
per
deel.
tweede en
en derde
derde deel
deel van
van dit
dH lijvig
lij'Vig
Het tweede
werk
ons niet
niet de
de minste
minsteaanleiding
aanleiding
werk geeft ons
om
oll} ons
ons oordeel
oordeel over
over deel
deel II tetewijzigen
wijzigen
(zie Streven
(ZIe
Juni 1943)
1943). . De hoedanighoedanigStreven V,
V, Juni
heden blijven
blijven: : levendigheid
de voorvoor~
lieden
levendigheid in
in de
stelling, een
st!ll.ling,
een vrij
vrij goede
goede. kijk
kijk op
op tijd
tijd en
en
mIlleu.
Jammer genoeg
IS ook
ook de indruk
milieu. Jammer
genoeg is
van vervlakking
vervlakking niet
niet geweken.
geweken. Wanneer
WanneN
men
het derde
derde boek
,boek terzijde
terzijde legt
legt —
- met
met
men het
een zekere
zekere vermoeienis
vermoeienis om
om het
het lange
lange uituit-
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- voelt
men zich
zich teleurgesteld.
teleurgesteld.
spinnen ---voelt men
beeld dat
dat men
men van
van Liszt
Lisztmeedraagt,
meedraagt.
Het beeld
er een
een van
van oppervlakkigheid:
oppel'vlakkigheid: sentimensenUmenis er
vaderlandsliefde. schitterende
schitterende kunst
kunst
teele vaderlandsliefde,
zon.der diepgang...,
diepgang.... zelfs
zelfs oppervlakkige
op;pervlakkige
zonder
liefde. waarvan
waarvan de
debehandeling
behandelingprocédé
procédé
liefde,
wel'd bij
bij kunstenaar
kunstenaarenen• .schrijver.
schrijver: Zelfs
Zelfs de
de
werd
ondertoon van
trouw blijkt
blijkt eerder
eerder te
tewijwijondertoon
van trouw
aaneen
eenonverantwoord
onverantwoord instinct.
instinct.Om
Om
ten aan
niet van dd-- godsdienstigheid
godsdiensti'gheid te
te spreken,
spreken.
niet
die een
een zoeken
zoeken blijft
blijft zonder
zonder diepte
diepte naar
naar
die
oplossing ,voor
,voor onbestemd
onbestemd heimwee.
heImwee.
een oplossing
zijn die
die gebreken
gebreken voor
voor een
een zeer
zeer
Wellicht zijn
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groot
groot deel
deel aan
aan de
de behandelde
behandelde figuur
figuur zelf
zelf
te wijten.
wijten. Toch
Toch heeft
heeftde
deschrijver
schrijverblijkblijkbaar
baar veel
veel hooger
hooger gemikt.
gemikt. Bondigheid
Bondigheid alalleen had
had den
den door
door hem
hembedoelden
bedoelden indruk
indruk
van krachtige
krachtige weelde
weelde kunnen
kunnen geven.
geven.
Voor
zal dit
Voor enkelen
enkelen zal
dit werk
werk een
een rustige
rustige
ontspanning
zijn -— en
en dat
dat is een
ontspanning zijn
een ververdienste.
dienste. Voor
Voor vlotte
vlotte leesbaarheid
leesbaarheid zorgde
zorgde
de
de vertaler
vertaler uitstekend.
uitstekend. Jammer
Jammergenoeg
genoeg
vragen
vragen de
de tallooze
tallooze avonturen
avonturen van
van dit
dit
artistenieven
artistenleven voorbehoud.
voorbehoud.
J. Burvenich
Burv>enich

KUNST
ST
KUN
esthetische opvatopvat·
Dr. Math. RUTTEN. De esthetische

W.'s aesthetische
aesthetlsche opvattingen,
'opvattingen, en hun
hun alalgemeelle beteekenis
beteekenis, voor
voor de
de practische
practische
gemeene
~ngen van
va.n Karel
Karel Van
Van de
de Woestijne.
Woestijne. -tingen
li teraire aestheteiek.
aesthetiek.
literaire
de la Faculté
Faculté de
de PhilosoPhiloso!BiJbliothèque de
Bihliothèque
geraken de
de meeste
meeste dichters,
dichters', die
die zich
zich
Nu geraken
et Lettres
Lettres de
de l'Université
l'Universitéde
Lièphie et
de Lièop
op het
het verschijnsel
verschijnsel der
der poëzie
poëzie willen
willen bebe~
ge. CII.
Cli. Faculté
Faculté de
dePhilosophie
Philosophie egt'
et'
ge.
zinnen,
zinnen. vrij
vrij spoedig
spoedig in een
een zeer
zeer hinderhdnderlLetlJres, Luik.
Parijs. 1943,
1943. XVI
XVI
}Letteres,
Luik, Droz.
Droz, Parijs,
lijke
lijke contradictie
contradictie verstrikt
verstrikt:: zij
zij probeeren
probeeren
293 biz.,
bllz.. Fr.
Fr. 100.
100.
.
293
nl. een
een in
in den
den grond
grond philosophisch
phiZ080pM8Ch pronl.
dichter is door
door het feit
feit zelf
zelfvan
vanzijn
zijn
Een dichter
te lijf
bleem met
met literaire
literaire middelen
middelen te
:ijf te
te
bleem
dichterschap nog
aestheticus. Toch
Toch
dichterschap
nog geen aestheticus.
gaan.
gaan. Gevolg
Gevolg hiervan
hiervan is,
is. dat
datze
zegewoon·gewoonveronderstelt elk werkelijk
werkelijk en
en productief
productief
veronderstelt
lijk heel
heel veel
veel woorden
woorden een
bla.dzijàen noonoon bladzijden
lijk
dichterschap een soort
soort impliciet,
impliciet, een
een meer
meer
dichterschap
dig hebben
om ten slotte
dig"
hebben om
slotte toch
toch maar
maar weiweionmiddellijk .beleefd
reflexief doordooronmiddellijk
beleefd dan
dan reflexief
nig
nig te
te zeggen.
zeggen. Ook
Ook V.
V. d.
d. W.
W. ontsnapt
ontsna:pt
aesthetisch inzicht.
Inzicht.Het
Het·
stond dus
dus
dacht aesthetisch
" stond
daar niet
niet heel
heel en
en al
al aan,
aan, cfr.
cfr. o.m.
o.m. zijn
ziJn
daar
a. priori
priori vast,
vast. dat
dat iets
ietsdergelijks
dergelijks ook
ook bij
bij
a
vervlakkende
consideraties over
over de
vervlakkende
consideraties
de
een dichter
dichter als
V. d.
d. W.
W. zou
zou te
te'vinden
vinden
een
als V.
mystiek.
was V.
V. d.
d. W.
mystiek. Ongetwijfeld
Ongetwijfeld was
W. een
een
z!.Jn en dat
dat een
een analyseerende
analyseerende studie
studie van
van
zijn
schitterend
schitterend essayist
essayist en
en een
een kunstcriticus,
kunstcriticus.
ziJn poëtisch oeuvre
reuvre bepaalde
bepaalde aesthetische
aesthetlsche
zijn
die
die het
het als
als geen
geen ander
ander verstond
verstond een
een
dag zou
zou brengen.
brengen. Nu
Nu
opvattingen aan den dag
aesthetische sfeer
aesthetische
sreer te
te scheppen.
scheppen. Maar
Maar een
een
hoefde
zoo een
studie over
over V.
V. d.
d. W.
W. zich
zich
hoefde zoo
een studie
reflexie
op
de
algemeene
essentie
der
reflexie
op
de
algemeens
essentie
der
niet enkel
enk.el tot
tot een
een poëtisch
poëtisch oeuvre
reuvre te
te bebeniet
kunst }is
altijd nog
nog iets
iets anders.
kunst
lis altijd
anders. Het
Het is
is
perken
dichter zich
een uituitperken,
daar de
de dichter
zich in een
J daar
nochtans
nochtans deze
deze reflexieve
reflexieve bezinning,
bezinning. die
die
gebreda
gedurig aan
aan ook
ook
gebreid critlsch
critisch werk
werk gedurig
Dr
Rutten
uit
het
werk
van
V.
d.
W.
Dr
Rutten
uit
het
werk
van
V.
d.
W.
rechtstreeks
aestneUsche kwesties
kwesties
rechtstreeks met
met aesthetische
heeft willen
Hij heeft
heeft het aanheeft
willen isoleeren.
isoleeren. Hij
aanbeeft ingelaten.
ingelaten. Dr
Dr Rutten
Rutten heeft
heeft,dit
,dit alles
alles
gedurfd, gansch
gebergte van V.
V. d.
d.
gedurfd,
gansch het gebergte
Y!ijtig 'doorgewerkt,
·doorgewerkt. een
geringe ononvlijtig
een niet geringe
W.'s critisch
critlsch en
en beschouwend
beschouwend proza
proza in
in een
een
derneming:
alleen reeds
reeds
derneming : denk
denk mQ.ar,
maar, dat
dat alleen
bouw
bouw van enkele
enkele- hoofdlijnen
hoofdlijnen te vangen
van'gen en
en
de artikels,
artikels. die
die V.
V. d.
d. W.
W. schreef
schreefvoor
voor de
de
een ideëel
ideëel geordende
geordende pyramide
pyramide te
te reretot een
Rotterdamsche Courant,
Oourant, een veerNieuwe Rotterdamsche
construeeren. Zijn
construeeren.
Zijn onderneming
OIIl'ierneming dwingt
dwingt
tig boekdeelen
boekdeelen zouden
zouden vullen.
vullen. De resulresul~
om haar
om
haar omvang
omvang alleen
alleen reeds
reedsbewondebewondetaten van
van zijn
zijn onderzoek
onderzoek heeft de
de auteur
auteur
ring af.
ring
af. Zij
Zij 'bewees
,bewees ons
ons den
den dienst
(lienst de
de
in 4it
qitboek
onder enkele
enkele capita
capitaondergeondel'geboek onder
meest markante
meest
mark.ante teksten
teksten door
door citeering of
ot
bracht.
vermelding
bij
elkaar
te
brengen.
vermeldling
bij
elkaar
te
brengen.
Ret
Het
Een paar
paar inleidende
inleidende hst. handelen
handelen over
olVer
eindresultaat van zijn arbeid is. dat Dreindrsultavzjbeids,atDr
de Uteraár-aesthetlsche.
opvattingen in
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literair-aesthetische opvattingen
Rutten werkelijk
gevonden heeft
heeft wat
Rutten
werkelijk gevonden
wat er
er
Vlaanderen
W. (Rooses,
(Rooses. De
De
Vlaanderenvóór
vóórV.
V. d.
d. W.
te vinden
vinden was
was:: een
een geheel
geheel van
V8iIl aesthetiaesthetiM·ont.
Langendonek. Hegenscheidt
Hegenscheidt en
en
Mont, Van Langendonck,
sche opvattingen,
sche
opvatungen. maar
maar geen
geen aesthetica.
aesthetiea.
Vermeylen)
cIitisch werk
werk van
van
Vermeylen) en
en over het critisch
Met de
Met
de wetenschappelijke
wetenschappelijke eerlijkheid,
eerlijkheid, die
die
V.
d. W.
W.(bibliographie
('bibliographie der
derbronnen).
,bronnen).
V. d.
gansch zijn
zijn onderzoek
·onderzoek kenmerkt,
kenmerkt. heeft
heeft hij
hij
Daarna
z.'g. interne
interne literairliteTairDaarna komende
komen de z.g.
dit
trouwens
zelf
reeds
in
den
titel
van
dit
trouwens
zelf
reeds
in
den
titel
van
aesthetische
problemen ter
sprake op
op de
/je
aesthetische problemen
ter sprake,
zijnboek
boekerkend.
erkend. L. L.
Vander
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Van derKerken
Kerken
eerste
plaats:: de
de verhouding
verhouding van
van' kunst
kunst
eerste plaats
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leven. Volgens
Volgens V.
d. W.
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V. d.
heele
mensch met
met gansch
ga!lschzijn
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psychoA. J. J.
heele mensch
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DEIJEN.Teekemingen
TeekeniqOlD.van,
vllllt VlaamVlaamphysiologlsch
com}>lex in de poëtische
poetische actiactiphysiologisch complex
oche meesters.
IIOhe
meeftters. —
- Standaard-BoekhanStandaard~Boekhan
wteit
betrokken. De
lfrond. waarin
waarin elke
elke
vuteit betrokken.
De grond,
del, Antwerpen,
>d'el,
Antwerpen. 1943,
1943. 168-'CXXI
lSS-CXXI blz.,
'blz.•
oëzie wortelt,
poëzie
wortelt. iS
zmtuiglijkheid. doch
iS de zintuiglijkheid,
26 x 18,
18. ]!Ir
800.
Fr.•.300.
eeft zij,
heeft
zij. daar
daar zij
zij ook
ook den
den inhoud
inhoud van
van het
het
A.
J.DELEN,
DELEN. Antoon
AntOOll Van
Va.n Dyck,
Dyck. een
_
A. J. J.
leven
tot verklaring
verklaring brengt,
brengt. tevens
tevens ononleven tot
keuze van
. kJeuZ&
va.n 29
29 teekeningen.
t&ekleningen. --- Sta;nStanvel'mljdelljk
slotte
vermijdelijkhaar
haar moreel
moreelaspect;
aspect; ten slotte
daard-Boekhandel,
Antwerpen,
1943,
daard-Boekhandel.l.. Antwerpen. 1943.
participeert
de mystiek,
mystiek
participeertde
de poëzie
poëzie aan
aan de
21-24 blz..
blz., 31,5
21-.24
31.5 x 24,5,
<14.5, Fr.
Fr. 125.
126.
doch
zonder daarom
haar sensen~
doch zonder
daaromin
in iets
iets haar
A. J.
A.
J. J.
J. DELEN,
DELEN, Jacob
Jaoob Jordaens,
Jord_, en
en
sualistischen oorsprong
sualistisc~en
oorsprong te verloochenen:
verloochenen:
keuze van
kle1lZ&
vaa 25
25 teekenoingen..
teeokenbl.gan. --- StanStanzoo is poëzie eel'der een mystiek der
der ainzin- zoispëerdn
daard-Boekhandel, Antwerpen,
daard-iBoekhandel,
Antwerpen. 1943,
1943.
tuigen. BeschouWlingen
genie .ininBeschouwingenover
over genie,
'16-24 Iblz..
b iz ., 31,5x24,5,
'16-24
31.5x24.5, Fr. 125.
125.
spiratie.
over de
de essentie
essentie der
der dichtkunst
dichtkunst
spiratie, over
Veel meer,
meer, dan
dan hun
hun beroemde.
beroemde schilderschilderen haar
haar verhouding
verhouding tot mystieke
mystielte toestantoestanwerken
schetsen en
en
werken verraden
verraden vaak
vaak de
de schetsen
den sluiten
sluiten dit
dit het.
dim
hsl:. af
af.. Onder
Onder de
de benabenateekenlngen
groote meesters
meesters de
de
teekeningen der
der groote
ming ,externe
literair-aesthetische probleproble,externe literair-aesthetische
originaliteit van
van hun
hun genie
genie en
orig1inaliteit
en de
de indiviindivimen bespreekt
bespreekt de
de auteur
auteur V.
V. d.
d. W.'s op- . dualiteit van
van hun
hunpersoonlijkheid.
persoonlijkheid. Zij
Zij zijn
zijn
vatting
over innerlijkheid
innerlijkheid en
en veruiterverultervatting over
immers de
de allereerste
immers
allereerste en
en meest
meest onmidonmidU1king
techniek) en
en over
over
lijking (gevoe1
(gevoel en
en techniek)
dellijke neerslag
neerslag van
van hun
delllj·ke
hun scheppende
scheppende vivirhythme
'hst. beberhythme en
en vers.
vers. In
In een
een laatste hst.
sie. Meer
sie.
Meer dan
dan in
In hun
hun groote
groote werken
werken rarastudeert
hij, als conclusie
conclume van gansch
gansch zijn
zijn
studeert hij,
lten
hieT direct
direct de
ziel zelf
zelf van
van den
den
ken we
we hier
de ziel
onderzoek.
oorspronkelijkheid van V. d.
d.
onderzoek, de oorspronkelijkheid
kunstenaar,alvorens
alvorens een
een meer
kunstenaar.
meer gecongecon-
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strueerde
vormgeving deze
deze weer
weer eenigseenigsstrueerde vormgeving
zins heeft kunnen
kunnen verbergen.
verbergeill. Daarom
Daaromzijn
zijn
zins
voor fijnere
fijnere kenners
kennerszoo
zoobuitengewoon
buitengewoon
ze voor
interes&ant
voor wie
wie tot
tot een
eendieper
dieper
interessant en
en voor
be'grijpen van
kunstenaar wil
wil doordoorbegrijpen
van een
een kunstenaar
dringen
zoo belangrijk.
belangrijk.
dringen zoo
De
Antwerpsche conservator
J.
De Antwerpsche
conservatorA.
A. J.
J. J.
Delen gehoorzaamde
gehoorzaamde aan een
een allergelukallergelukDelen
kigste inspiratie,
inspiratie, wanneer
wanneer hij
hij besloot
besloot
kigste
enkele
lleze teekeningen
teekeningen uit
uit zijn
zijn
enkele van
van deze
te publiceeren.
publiceeren. Hij
Hij beperkbeperkprentencabinet te
te zijn
zijn keuze
keuze tot
tot de
de Vlaamsche
Vla'tmsche meesters
meesters
der
'der XVe,
XVe, XVIe
XVIe en
en XVIIe
XVIIe eeuw,
eeuw, maar
maar
,heeft
deze beperking
beperking voldoende
voldoende gerechtgerechtheeft deze
vaardigd.
de XVe
XVe eeuw
eeuw
vaardigd. Inderdaad
Inderdaad uit
uit de
zijn
ons haast
haastuitsluitend
uitsluitendZuid-NederZuid-Nederzijn ons
landsche
landsche teekeningen
teekeningen bewaard
bewaard gebleven
gebleven
en
voor de
de volgende
volgende eeuwen
eeuwen is
1s het
het aanaanen voor
tal der
der bewaarde
bewaa.rde teekeningen
teekeningen in
in ZuidZuidtal
Nederland alleen,
alleen, reeds
reeds zoo
zoo groot,
groot, dat
dat
'-en beperking
beperking tot
tot het
hetZuiden
Zuidengewenscht
gewens'cht
een
bleek.
is dus
dus louter
louterom
om practische
practische
bleek. Het
Het is
redenen,
van een
een gedeelte
gedeelte van
van het
het
redenen, dat
dat van
ongescheiden Nederlandsch
Ned'erlandsch kultuurgekultuurgeongescheiden
bied werd
werd afgezien.
afgezien. De
De uitgave
uitgave bevat
bevat
bied
een
keuze van
van 138
138 teekeningen.
teekeningen. De
De
een keuze
tekst geeft
geeft na
naeen
eenalgemeene
algemeeneinleidend
inleidend
tekst
overzicht
over de b
b'ihandelde
periode, een
een
overzicht over
handelde periode,
nauwkeurige en
en vril,
nauwkeul"lge
vrij' uitgebreide
uitgebreide beschrijbeschrijving
ving van
van elke
elke der
der reproducties,
reproducties, voorafgevoorafgegaan telkens
telkens door
door een
een korte
korte biographische
biographische
notice over
den kunstenaar
kunstenaar en
engevolgd
gevolgd
notice
over den
door
een bibliographie.
bibliographie.
door een
Naar
een zelfde
zelfde schema
schema werden
werden ook
ook
Naar een
beide
volgende, mooi
mooi en eveneens
eveneens op
op voorvoorbeide volgende,
oorlogsch
gedrukte uitgaven
uitgaven gegeoorlogsch papier
papier gedrukte
concipieerd.
zijn ook
ook de
de meeste
meeste
concipieerd. Natuurl~jk
Natuurlijk zijn
dezer
oog op
op
dezer teekeningen
teekeningenniet
niet met
met het oog
een
directe aesthetische
aesthetische genieting
genieting gekogekoeen directe
zen, veeleer
zen,
veeleer zijn
zijn zij
zij een
een uniek
uniek studiestudi3materiaal om
tot het
het eigen
eigen genie
genie der
der
materiaal
om tot
zeventiende-eeuwsche meesters
meesters door
door
twee zeventiende-eeuwsche
dringen. Met
Met het
het zoo
zoo gewonnen
gewonnen inzicht
inzicht
te dringen.
zal men
men naderhand
naderhand met een
een: des
des te
te fijner
fijner
zal
genot
hun grootere
grootere werken
werken kunnen
kunnen bebegenot hun

schouwen.
inleidende studie,
die de
dE>
schouwen. De
De inleidende
studie, die
auteur
aan beide
beideverzamelingen
verzamelingen heeft
heeft
auteur aan
toegevoe!S:d,
evenzeer van
van wetenwetentoegevoegd, getuigt
getuigt evenzeer
schappehjlw
van secuur
secuur
schappelijke accuratesse
accuratesse als
als van
/l.esthetJisch
oorde'el.
,esthetisch oordeel.
L.
Vander Kerken
Kerken
L. Vander
De
laatste Visscherssehepen
VissclIers,8Chepen
van
de
De laatste
van de
V'Iaa.msohe Kust
de Komst
roomst van
V8in
Vlaamsohe
Kust (vóór
(vóór de
'den
Motor). Teekeningen
Teekenlngen van
van Maurice
Maurice
den Motor).
Se.ghers,
toegeliCihit door
door R.
De Boeck.
Boock.
Seghers, toegelicht
R. De
—
De Sikkel,
pen, 1943,
- De
Siklkel, Antwer
AntJwel'iplelL,
1943. 51
51blrz.
bLz ..,
25 afb..
afb. Fr.
25
Fr.125.
125.
In dit
dit bek
boekwerken
werkenteekeningen
~eekeningen en
en ververIdarende tekst
tekst samen
samen om
om ons
ons een
eenvolledig
volledig
klarende
beeld
geven van
van de
de laatste
laatste visvisbeeld weer
weer te
te geven
schersschepen van
onze kust.
De artist
artist en
en
schersschepen
van onze
kust. De
de
schrij,ver hebben
hebben reeds
reeds een
een vorig
vorig boek
boek
de schrijver
gewijd
de binnenvaartuigen
binnen<vaartu1gen en
en visvisgewijd aan
aan de
schersschepen
de Schelde
Schelde;; dit
dit nieuw
n~euw
schersschepen van de
boek
boek is niet
niet minder
minder welkom.
welkom. Immers
Imme'rs ververschillende
de beschreven
beschreven scheepstyscheepstyschillende van de
pen
zijn aan het
het verdwijnen,
verdwijnen, en met
met hen
hen
pen zijn
heel wat
wat schoonheid
schoonàeid en
en poëzie
poëzie van
van
gaat heel
onze kust verloren.
verloren. De
De houten
houten visschersvisschersonze
schuiten
worden vervangen
vervangen door
door ijzeren
ijzeren
schuiten worden
stoomtreilers,
zooals eens
eens de slanke
slanke driedriestoomtreilers, zooals
de plaats
plaats geruimd
geruimd hebben
hebben voor
voor ddee
masters de
moderne cargobooten, ten koste van moderncagbt,kosevn
schoonhe~d en
bate van
van
schoonheid
en traditie
traditie maar
maar ten bate
effkiency.
toen ook
ook van
van menmenefficiency. Ten
Ten bate
bate toch
schelijker
arbeidsvoorwaarden voor
voor onze
onze
schelijker arbeidsvoorwaarden
visschers die
te lang
lang in
in lastige
lastige en
visschers
die al
al te
onhuiselijke
harden
onhuiselijke omstandigheden
omstandigheden hun
hun harden
en gevaarvollen
hebben moeten
en
gevaarvollen stiel
stielhe:bben
moeten uituitoefenen.
De
behelst een
een korte
lwrte geschiedkungeschiedkunDe tekst behelst
dige
van onze
onze zeevisscherij
zeevisscherij en
en een
een
dige schets van
beschrijving
de verschillende
verschi1lende afbeelafbeelbeschrijving van de
dingen.
Deze teekeningen
teekeningen van
van M.
M. Seghers,
Seghers,
dingen. Deze
smaakvol
en nauwkeurig
nauwkeurig afgewerkt,
afgewerkt, zulzulsmaakvol en
len de
len
de moeilijksten
moeilijksten ,bevre.ddgen.
Kortom,
,bevredigen. Kortom,
een
even leerrijk
leerrijk als
als kunstvolle
kunstvolle bijdrage
bijdrage
een even
de geschiedenis
geschiedenis van
van onze
onze nationale
nationale
tot de
zeevisscherij.
L. Baudez
zeevisscherij. L. Baudez
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P. G.
G. MEERSSEMAN,
MEERSSElMAN, Rembert
Rembert van
van TorTorP.
hOilltl.
Heilig,en van
ormen Stam,
Stam,
Heiligen
van onzen
houti. —
'De
Kinkhoren, Brugge.
1943, 201
201 blz.,
I:JJz.,
Brugge, 1943,
De Kinkhoren,
ing. Fr.
Fr. 30,
30, geb.
Fr. 40.
geit. Fr.
ing.
Rembert
822 bij
bij Torhout gegeRembert, omstreeks 822
boren,
jaren lang
lang de
deijverige
ij>verige metmetboren, was
was jaren
gezel en
en intieme
intieme vertrouwensman
vertrouwensman van
van S.
S.
gezel
Anscharius. In
In 865
865 volgde
volgde hij
hij zijn
zijn geliefgeliefAnscharius.
den
meester op
op als
als aartsbisschop
aartsbisschop van
van
den meester
Hamburg-Bremen en missiebisschop
missie,bisschop van
van
Hamburg-Bremen
Denemarken en
Zweden, tot
tot hij,
hij, inin888,
888,
Denemarken
en Zweden,
een
vromen dood
dood stierf
stierf en
en weldra
weldra door
door
een vromen
het geloovige
geloovige volk
heilige werd
werd ververvolk als heilige
eerd en
en aanroepen.
aanroepen.
de schaarsche
schaarsche gegevens
gegevens over
over dezen
dezen
Uit de
tot nog
nog toe
toe weinig
weinig gekenden
gekenden «heilige
«heilige van
van
onzen
stam», heeft
heeft P.
P.Meersseman
~:leersseman O.P.
O.P.
cnzen stam»,
een wetenschappelijk volledig
volledig verantwoorverantwoorde biographie
biographie samengesteld.
het
de
samengesteld. Zelfs
Zelfs Is
is het
auteur mogelijk
mogelijk geweest
geweest opgravingen
opgraV'ingen
den auteur
te doen
doen op
op de
.de plaats
plaats der
deroude
oudeTorhoutTorhoutsche
abdij en
en aldus
aldus de
de geschreven
geschreven docudocusche abdij
menten door
door deze
deze archaeologische
archaeologische bevin,bev,inmenten
dingen
dingen te
te bevestigen
bevestigen en
en aan
aan te
tevullen.
vullen.
Werkelijk, deze
een
Werkelijk,
deze historische
historische studie
studie is een
model van echt
echtwetenschappelijke
wetenschappelijke degedegemodel
lijkheid, die
te vaak
vaak missen
missen
lijkheid,
die wij
wij maar
maar al
al te
in vuIgariseerende
vulgariseerende werken.
werken.
In de
de reeks
reeks «Heiligen
«Heilig,en van
van onzen
onzen Stam»,
Stam»,
onder leiding
H. Ant.
Ant. Viaene,
V1ia.ene, is
is
onder
leiding van
van E.
E. H.
dit het
het eerste
eerste leven
leven der
der tien
tien aangekonaangekondit
digde.
treffen wij
wij nog
nog achtereenachtereendigde. Daarin
Daarin treffen
volgens
Norbert van
vanGennep,
Gennep,Godelieve
Godelleve
volgens Norbert

van Gistel,
Gistel, Servaas van
van Maastricht,
Maastricht Bavo,
Bavo,
Karel de
de Goede,
Goede, Lidwina
Lidwina van
van Schiedam,
Schiedam,
enz.,
die zoowel
zoowel uit
het Noorden
Noorden als uit
uit
ens., die
uit het
Zuiden afkomstig
afkomstig zijn.
zijn. Even
Even wilden
wilden
het Zuiden
wij
vragen welk
welk lezerspubliek
lezerspubliek de
de ontontwij vragen
werpers
de reeks
reeks op
op het
hetoog
ooghebben.
hebiben.
werpers van de
De
De meesterlijke studie van
van P. Meersseman
is zeker
zeker door
door geen
geen gewoon
gewoon lezer
lezer te
te waarwaardeeren.
De degelijke,
deJ{elijke, maar
zware en
en ababdeeren. De
maar zware
uiteenzetting van
van Karel
Karel de
deGrooGroostracte uiteenzetting
te's bestuur
bestuur is
is een
een uitstekende
uitsteken,de les
les van
van
te's
geschied'enis, maar
in een
een voor
voor
geschiedenis,
maar misstaat
misstaat in
verspreiding bedoeld
bedoeld heiligenleven.
heiligenleven.
groote verspreiding
Ook
de wetenschappelijke
wetenschappelijke discussies
discussies in
in
Ook de
den
loop van
verhaal, hoe
hoe leerrijk
leerrijk ook
ook
den loop
van ,het
het verhaal,
voor een
voor
een speciali
specialist
in het
het vak,
vak, zijn
zijn door
door
st in
een leek
leek niet
met te
tesmaken.
smaken.Aangezien
Aangezien deze
deze
een
reeks aan
aan een
een ware
waregodsdienstige
godsdienstigebehoefbehoefvan ons
onsgeloovig
geloovig volk
volkbeantwoordt,
beantwoordt,
te van
komt het er
er op
op aan,
aan, dat
dat de
de auteurs
auteurs door
door
komt
stijl, een
een suggestief
suggestief voorstellen
voorstellen
een vlotten stijl,
van hun
hun helden
helden en
en een
een schilderachtig
schilderachtig herherscheppen
het historisch
historisch milieu,
milieu' den
den
scheppen van
van het
lezer voortdurend
voortdurend boeien
boeien en
en zelfs
zelfs mee'meelezer
slepen.
zal dit
dit lofwaardig
lofwaard1g initiainitiaslepen. Dan
Dan pas
pas zal
tief ten
ten volle
volle de
de verhoopte
verhoopte vruchten
vruchten afafwerpen.
M. Dierickx
werpen. M. Dierickx
Marcel LOBET,
Godefroid de
de Bouillon.
Bonillon.
LOBET, Godefroid
'IDssai
biogrSiphle antilégendaire.
antilégendaire. —
zesai de
de biographic
Les Ecrits,
!Les
Ecrits, Brussel,
Brussel, z.
z. j.,,
j." 193
193 blz.
blz.
Aangezien
Aang,ezien de laatste biographie
blographie van
van
Godfried van
van Bouillon
Bouillon dagteekent
dagteekent van
van
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Godefroid de Bouil1874
Vetault, Godefroid
Bouil1874 -— E.
E. Vetault,
lon
het ons
ons een
een onverdeeld
onverdeeld genoegen
genoegen
lon --- is het
deze
moderne levensbeschrijving
levensbeschrijving van een
een
deze moderne
der
grootste prinsen
prinsen uit
uit onze
onze nationale
nationale
der grootste
geschiedenis
te mogen
mogen aanaangeschiedenisde
de lezers
lezers te
kondigen.
de auteur,
als uitgever
uitgerver
kondigen. Daar
Daar ede
auteur, als
van
Mohammedaansche poëzie
als
van Mohammedaansche
poëzie en
en als
sChrij,ver
Oosten en
en den
den Islam,
Islam,
schrijver over
over het
het Oosten
zich
in de
de laatste
laatstejaren
jarenwerkelijke
werkelijke ververzich in
diensten heeft
diensten
heeft verworven,
verworven, is
is hij
hij zoowat
zoowat
aangewezen
epos van
van Godfried
Godfried in
in
aangewezen om
om het epos
het Mohammedaansche
Mohammedaansche Oosten
Oosten levendig
levendig
an
uit te
te beelden.
beelden. Zooals
Zooals de
de ondertiel
ondertiel vvan
zijn boek aangeeft, reikent hij af met alle, zijnboekagft,rhijmeal
geringe legendarische
legendarische verhalen,
verhalen, om
om
niet geringe
met de
de nuchtere
nuchtere zakelijkheid,
,zakelijkheid, die
d'ie onze
onze
met
zoo bevalt,
bevalt, de
de historische
historische waarwaargeneratie zoo
heid op
op te zoeken.
zoel~en. Ongeveer
Ongeveer de
de helft
helft van
van
heid
.de
biographie handelt over
over het
het leven
leven van
van
de biographie
den
Hertog van
van Neder-Lotharingen
Neder-Lotharingen vóór
vóór
den Hertog
zijn vertl'ek
het H.
H. Land,
Land, wat,
wat, alles
alles
zijn
vertrek naar het
goed beschouwd,
goed
beschouwd, eenigszins
eenigszins in tegentegenspraak
is met
met de
de echte
echtebeteekenis
beteekenis van
van
spraak is
zijn
zijn carrière.
carrière. Enkele
Enkele kritische
kritischebeschoubeschouwingen (blz.
(blz. 163-179)
163-179) zijn
het boek
boek
wingen
zijn aan
aan het
toegevoegd.
"Cette
biographie n'est
pas un
un livre
livre
«lette biographie
n'est pas
d'histoire»,
aldus begint
begint het
hetVoorwoord,
Voorwoord,
d'histoire», aldus
en
wij konden
konden er
er misschien
misschien aan
aantoevoetoevoeen wij
gen:
«ni d'un
d'un historien
hislorien ».
Niet dat
dat de
de
gen : «ni
». Niet
objectieve geschiedschrijving
geschiedschrijving een
deuk
objectieve
een deuk
krijp"t,
of
dat
het
gezamenlijk
beeld
van
krijsrt, of
het gezamenlijk beeld van
Godfried
onjuistis;
is ; maar
maar aan
aan een
Godfried onjuist
een of
of
ander
detail voelt
voelt men
men een
een tekort
tekort aan
aan
ander detail
histol'ische geschooldheid.
geschooldheid. «Les
«Les terreurs
terreurs
historische
de
I' An Mille»
Mille» (blz.
(blz. 157)
157) behooren
behooren sinds
sinds
de l'An
lang tot
tot de
de legende
legend,e:: de kritische
kritische noot
noot over
over
Godfrieds
geboorteplaats, «Baisy
«Baisy ou
ou GeGeGodfrieds geboorteplaats,
nappe?»
(blz. 167-172),
167-172), getuigt
weinig
nappe?» (blz.
getuigt van weinig
kritischen zin,
in de
de
kritischen
zin,en
en het
het feit
feit dat
dat er in
uitvoerige bibliographie
bibliographie(blz.
(blz.181-185),
181-185), bebeLatijnseh, slechts
slechts Fransche
Franscheboeboehalve een Latijnsch,
ken zijn
zijn opgenomen,
opgenomen, zal voor
voor eiken
eIken histohistoricus
,de waarde
waarde van
van deze
deze studie
studie sterk
sterk
ricus de
verminderen. Ofschoon
Ofschoon dus
<lus deze
deze biograbiograverminderen.
phie niet
alle eis
eischen
de degedegephie
niet aan alle
' chcn van
van de
lijke
geschiedschrijving voldoet,
voldoet, herhalen
herhalen
lijke geschiedschrijving
wij, dat zij
zij een
een interessant,
intere,ssant objectief
objectief gegewij,
schreven
de aanvulling
aanvulling van
van een
een
schreven boek
boek is,
is, de
sinds
lang gevoelde
gevoelde leemte.
leemte.
sinds lang
M. Dierickx
M.

M.
BRANTS, Schets
Schets van
van een
eenVoorgeschieVoorge,sehieM. BRANTS,
denis der
der Kuituur
denis
Ku1tuW' in
in Vlaanderen.
VIa.a.ndm-eu. -,17. Manteau,
Manteau, Brussel,
Brussel,1943,
194(1, 110
110
!Basis,
Basis, 17.
blz., Fr. 15
15
blz.,
Een
boek dat
getuigt niet
niet alleen
a.lleen van
van
Een boek
dat getuigt
een groote
groote belezenheid
belezenheid nopens het
het onderonderweq>, maar
maar ook,
ook, en
en vooral
vooral misschien,
missch~en van
van
werp,
een
hooge cultureele
cultureele standing.
standling. Hier
Hier heb'hebeen hooge
ben
wij in
in een
een vlotte,
vlotte, rijke
riJke taal
taal een
een culculben wij
tuurhistorische studie van
van eerste
eerste gehalte,
gehalte,
tuurhistorische
die, door
door haar
haar serene
iderene beschouwingen
beschouwingen over
over
die,
de psychologie,
psychologie, den
den godsdienst,
'godsdienst, de
de zedezedelijkheid en
de sociale
sociale toestanden
toestanden bij
bij de
de
lijkheid
en de
primitieven, gedachten
tot nanaprimitieven,
gedachtenwekt
wekt en
en tot
den]
stemt. Achtereenvolgens
Achtereenvolgens behanbehanden; en
en stemt.
delt de auteur:
auteur: >de
'de primitieve
eh (blz.
(blz.
primitieve mens
mensch
9-62),
mensch (blz.
(Wz
9-62) ,de
de Indogermaansche
Indogermaansche mensch
mensch(blz.
(blz.77-82)
77-82);,
63-75).
63-75) ,de
de Keltische
Keltische mensch
de
Belgische mensch
mensch (blz.
(blz. 83-88),
83-88), de
de
de Belgische
BelgopomeinsGhe
menseh) blz.
blz.89-95)
89-95).. Uit
Uit
Belgoromeinsche mensch)
deze
mhoudsopgave blijkt
reeds, en
en bij
bij de
de
deze inhoudsopgave
blijkt reeds,
lezing valt
het nog
nog meer
meer op,
op, dat
dat onze
onze
lezing
valt het
meer
bekende voorvaderen
voorvaderen eenigszins
eenigszins
meer bekende
stiefmoederlijk bedeeld
bedeeld wOl'den,
worden, en
en dat de
stiefmoederlijk
de
vraatzuchtige primitieve
primiUeve mensch
mensch met
met het
het
vraatzuchtige
leeuwenaandeel
gaat strijken.
leeuwenaandeel gaat
strijken.
De uiteenzettingen
De
uiteenzettin~en over
over het
het geslachtsgeslachtsleven van
van de
de primitieven,
prlmitieven, hoe
hoedeliikaat
de1~kaat
leven
ook,
het boek
boek slechts
slechtsgevormgevormook, maken
maken dat het
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de
lezers mag
mag in
in handen
handen gegeven
gegeven worden.
worden.
de lezers
M. Dierickx
M.
Dierickx
Dr. MEYERS,
MEYERS, Le
d'un empire.
empire. -Dr.
Le prix
prix d'un
'Dessart,
Brussel, 1943,
1943, 286
286 blz.,
Fr. 36.
36.
'Dessart, Brussel,
blz., Fr.
Een geneesheer
gene'esheer beschrijft
beschrijft ons
ons hier
hier hethetgeen
geen hem
hecrn in
in Congo
Congo voorkwam,
voorkwam, waar hij
hij
met Baron
Baron Dhanis
Dhanis gevaarvolle
gevaarvolle en
en uiterst
uiterst
moeilijke dagen
beleefde, vooral
vooral toen
toen hij,
hij,
moeilijke
dagen beleefde,
le~eraanvoerdier aangesteld,
aangesteld, tegen
tegen opoptot legeraanvoerder
standige
soldaten moest
moest oprukken.
oprukken. Dit
Dit
standige soldaten
staaltje
uit het
het leven
leven in
in Congo
Congo bij
bij het
het
staaltje uit
le
einde der
vorige eeuw
eeuw wil
wil ons
ons leeren
leeren Ie
einde
der vorige
prix d'un
d'un empire,
empire, betaald door
door de
de pioniers
pioniers
wier lijden
lijden ons
ons onze
onze kolonie
kolonie gaf.
vergaf. Het verhaal
is leerrijk,
leerrijk, de
de schrijver
schrijver bereikt
bereikt zijn
zijn
haal is
doel; wij
wij vergeven
vergeven hem
een paar
paar
doel;
hem gaarne
gaarne een
eigenaardige
uitlatingen. K.
e~enaardige uitlatingen.
K.B.
B.
Dr.
Heinrich Helmut
Helmut KRAFT,
KRAli'T, ChartergeChanergeDr. Heinrich
sellschaften
Mittel zur
ZUl' ErschliesErschliessellschaften als
als Mittel
zung
zung kolonialer
lmlonialer Gebiete.
Gebiete. —
- Schriften
Schriften
des
Koloni'al-Ins'tituts der
der Hansischen
Hansischen
des Koloni'al-Instituts
Universität. De
Gruyter, Hamburg,
Hamburg,
Universit5t.
De Gruyter,
1943,
8.
1943, 201
201 'blz.,
blz.,, RM.
RM. 8.
De groote
groote koloniale
koloniale Compagnieën
Compagnieën van
van
De
de
1ge eeuw,
boek handelt,
handelt,
de 19e
eeuw, waarover
waarover dit boek
zijn veel
veel minder
minder gekend
gekend dan
dan die
die van
van de
de
zijn
17e
en nochtans
nochtans hebben
hebben zij
zij geen
geen
17e eeuw,
eeuw, en
minder belangrijke
belangrijke r,ol
gespeeld in de
de gegeminder
rol gespeeld
schiedenis
kolonisatie. Op het
het ontontschiedenis van de kolonisatie.
staan
en het
het werk
werk v
van
de Engel
Engelsche
staan en
an de
. sche
"Chartered»-maatschappijen
een BelBel«Chartered»-maatschappijen had een
gisch schrijver, Edmond
Edmond Carton de
de Wiart,
Wiart,
vroeger
reeds de
de aandacht
aandacht getrokken;
,getrokk-en;
vroeger reeds
maar over de Portugeesche en DuitschemarovedPtugschnDie
en over
over de
deproblematiek
problematiek
maatschappijen en
van dergelijke
dergelijke kolonisatiemethode
kolonisatiemethode biedt
biedt
ons dit
dit boek
boek het
het eerste
eerstealgemeen
algemeen overoverons
zicht. Schrijver
Schrijver behandelt
behandelt het
het onderwerp
onderwerp
zicht.
eerst
,historisch-descriptief en
wijst teteeerst historisch-descriptief
en wijst
recht op
op het
het verdienstelijk
verdienstelijk werk
werk dat
dat die
die
recht
maatschappijen leverden
lasten en
en
maatschappijen
leverden met
met de lasten
kosten
de ondankbare
ondankbare ontginning
ontginning en
en
kosten van de
eerste vestiging
vestiging op
op zich
o:Îch te
te nemen
nemen;; en
en dit
dit
blijft
waar zelfs
zelfs voor
voor die
die maatschappijen
maatschappijen
blijft waar
die
zich verplicht
vel'plicht zagen
op te
te
die zich
zagen haar
haar ttaak
aak op
geven
aan het
hetmoederland
moederland te
te overhanoverhangeven en aan
digen. In
In een
een tweede
tweede oorspronkelijker
oor,spronkelijker en
en
digen.
persoonlijker
«das Fii.r
Für und
und WiWipersoonlijker deel
deel over «das
der» onderzoekt schrijver
schrijver de
de voorwaarden
voorwaarden
der»
van welslagen
welslagen en
en oorzaken
oorzaken van
van mislukmislukvan
ken. Om
Om dan
dan eindelijk
eindelijk in een
een aanhangsel
aanhangsel
ken.
d.e
te stellen
stellen of
ofde
de koloniale
koloniale aspiraaspirade vra81g
vraag te
hes
van landen
landenzonder
zonderkolonies
kolonies bevredigd
bevredigd
ties van
zouden kunnen worden
worden door
door het oprichten
oprichten
zouden
van 'dergelijke
dergeIijke Charter-maatschappijen
Charter-maatschappijen
van
in kolonies
kolonies van
van andere
andere mogendheden,
mogendheden, zoozooals dit
dit soms
soms werd
werd voorgesteld.
voorgesteld. Deze
Deze leerleerrijke en
engoed-gedocumenteerde
,goed~gedocumenteerde studie
studie
rijke
munt uit
uitdoor
doordegelijkheid
degelijkheid- en
envolledigvolledigmunt
heid.
de laatste
laatsrie vraag
vraag betreft,
betreft, geeft
geeft
heid. Wat
Wat de
schrijver
zelf dit
dit sceptisch
sceptisch antwoord,
antwoord,
schrijver zelf
waarmee
hij ook
ook tevens
tevens zijn
zijn boek
boek sluit.:
sluit:
waarmee hij
Het is
is twijfelachtig
twijfelachtig of
of een
een Charter-maatCharter-maatschappij he~en
heden het bezit
s<;happij
bezit van
van eigen
eigen kolokolomes werkelijk
wer~el1Jk kan vervangen,
v,ervangen, zelfs
zelfs indien
indien
nies
men daarbij
daal'bij slechts
slechts de
deeconomische
economisClhe voorvoormen
deelen, die
die een
een koloniaal
koloniaal gebied
gebied aan
aan een
een
deelen,
geïndustra.liseero
dioht bevolkt
bevolkt land
land
geindustraliseerd en
en dicht
kan bieden,
bieden, voor
voor oogen
oogen heeft.
heeft.
L. Baudez
L.
Baudez
Paolo
Paolo REVELLI,
REVELLI, Christoffel Columbus.
Naar het
het Italiaansch
Italiaansch bewerkt
bewel'kt door
DI'
Naar
door Dr
Cam. Van
Van Deyck
en Anton
Cam.
Deyck en
Anton Van
Van de
de
Pro Arte,
Al'te, Diest,
Diest,1943,
1943, 253
253
Velde. -— Pro
blz.
blz., , Fr. 52.
52.
Historia magistra
magistra vitæ.
vHm. Revelli
Revelli schetst
Historia
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het leven
,durver, wiens mannenhet
leven van
van een
een durver,
mannenjaren een
jaren
een jeugddroom
jeugddroom tot
tot werkelijkheid
werkelijkheid
maakten. Het
Het boek
boek zal hen
maakten.
hen behagen
behagen die,
die,
moe van
moe
van brave
,brave burgersdeugden,
burgersdeugden, hun
hun dadaden willen
den
willen omvormen
oOmvormen tot
tot een
een avontuur
avontuur
waarin stijl,
stijl, risico
risico en dienst
waarin
dienst plaats
plaats vinden.
vinden.
Want heel
heel Columbus'
leven staat
staat in
Want
Columbus' leven
in
dienst. Als
Als veroveraar
ten bate
dienst.
veroveraar ten
bate van
van de
de
Spaansche voOrsten,
vorsten, aIs
als mystieke
Spaansche
mystieke ziener
ziener
tenbate
ten
'bate van
van Gods
Gods rijk
rijk in het
het Oosten,
Oosten, als
zoeker naar
naar roem
roem ten
ten bate
zoeker
!bate van
van zijn
zijn
Genueesch vaderland.
Genueesch
Op 3
3 Augustus 1492,
.op
1492, waarschijnlijk veertien jaar nadat
tien
nadat hij
hij er te
te Madeira
Madeira de
de eereerste ingeving
ste
ing,eving toe
toe kreeg,
kreeg,zeult
zeiltColumbus
CoOlumbus
met de
de «Pinta»
met
de «Santa
«Santa Maria»,
Maria», de
«Pinta» en
en de
de
«Nina» naar
naar het
het Westen,
«Nina»
Westen, op
oOP zoek
zoek naar
naar
Indië's
Oostkust.
Den
12en
Indië's Oostkust.
12en October
OctoOber landt
landt
hij te
dat hij
hij
te Guanahani,
Guanahani, dat
hij San
San Salvador
Salvador
noemt. In
In April
noOemt.
April van
van het
het volgend
volgend jaar
jaar
brengt hij
hij verslag
brengt
verslag uit
uit voor
voor Isabella
Isabella en
en
Ferdinand te Barcelona.
:ffierdinand
Barcelona.
Nog driemaal
driemaal zal
zal de
de rustelooze
rustelooze «Admi«Admiraal van
raal
van den
den Oceaan,
Oceaan, Vice-Koning,
Vice-Koning, en
en
Gouverneur-Generaalvan
van de
Gouverneur-Generaal
de gebeurlijk
gebeurlijk
te ontdekken
ontdekken eilanden
eilanden en
en vaste
vastelanden»,
landen»,
de zeeën
de
zeeën in
inbeide
beiderichtingen
richtingenovervaren.
oOvervaren.
Maar roepen
roepen niet
niet allen,
alien, die
Maar
die zoeken
zoOeken naar
naar
wat buiten
de grenzengelegen
wat
buiten de
grenzen ,gelegen is en
en die
die
anders durven
durven te
te zijn
anders
zijn dan
dan hun
hun makke
makke
tijdgenooten,
door
hun
initiatief
zelf
de
tijd,genooten, door hun initiatief
de
kritikasters op?
kritikasters
op? Als zij
zij hun
hun vlucht
vlucht nemen
nemen
naar verre
naar
verre stranden,
stranden, blijft
blijft dan
dan'. niet
niet aan
aan
den oever
den
oOever het
het leger
leger van
van den
denpassieven
passieven
weerstand, zoo
zoo niet van
weerstand,
van den
denwerkenden
werlrenden
haat? Doorheen
Doorheen afgunst,
af~nst, kuiperijen,
kuiperijen, ververraad, valsche
en hoon
raad,
valsche aantijgingen
aantijgingen en
hoon van
van
medemenschen,
Columbus zijn
zijn roeroemedemenschen, blijft,
blijft Columbus

ping
gestand,. Ook
DoOk doorheen
dooDheen ei,gen
dwaping gestand.
eigen dwaling,
kwellingen, ziekten,
zi'e'kten, bitterheid,
bitterheid, ververling, kwellingen,
geefsche
storm ...
geefsche pogingen,
pogingen, averij
averij en
en storm
... ;;
alle
woOorden van deze opsomming
opsomming dragen.
alle woorden
Een
zeer
actueele
beteekenis
kan
dit
Een zeer actueele beteekenis kan dit
boek
men bedenkt
beden'kt dat
de zoezoeboek vinden
vinden als
als men
dat de
ker
naar nieuwe
nieuwe banen,
banen, die
die Columbus
Columbus
ker naar
was',
nu als
als model
model oprijst
oOprijst voor
voor hen
hen die
die
was, nu
naar
de levenswijze
levenswijz,e van
van de
de twintigste
twintigste
naar de
eeuw
andermaal ervaren
'ervaren «dat
«dat
eeuw vorsohen
vorsahen en andermaal
de
vooruitgang der
beschaving een
gede vooruitgang
der beschaving
een geschiedenis
die getuigt
g,etuigt van
van ontzaglijke
oOntzaglijke
schiedenis is
is die
offers
en die
die bovendien
bovendien druipt
druipt van
van bloed»
bloed»
offers en
«aan de
in(bi",.
(blz. 179),
179), althans
althans dat
dat «aan
de meeste indrukwekkende
drukwekkende beschavingswerken
beschavingswerken een geschiedenis
lijden, ontoOntschiedenis verbonden
verbondenisis van
van lijden,
goochelingen,
'vergoochelingen, mislukte
mislukte pogingen
pogingen en
en vernederd
dat «lijden
«lijden en
en
nederd geloof»
geloof» (blz.
(blz. 54),
54), oOf
of dat
vervoOIgingen
tegenwaarde van elken
eiken
vervolgingen de
de tegenwaarde
vooruitgang
der menschheid»
menschheid» (blz.
(bIz. 165)
165)
vooruitgang der
VoOrmen.
vormen.
De Nederlandsche
Nederlandsche bewerking
,bewerking geeft blijk
blijk
van
taalvaard1gheid, ,soms
van
van taalvaardigheid,
soms echter
echter v
an
slordigheid en gem'is aan structuur in de slordighenmastrucide
volzinnen
blz. 13
13 bovenaan);
,bovenaan); soms
soms
volzinnen (b.v.
(b.v. blz.
oOntsiert
een minder
minder zuiver
zuiver verband
verband (zoo(zoooontsiert een
als
golven die
die met
met een
eenfascineerend
fascineer,end geals golven
ruisch
pletter loopen,
loopen, blz.
blz. 6)
6).. De
De stijl,
stijl,
ruisch te pletter
waarin
heroOïsoh avontuur
avontuur is geschregeschrewaarin dit heroïsch
ven,
hadden wij
vaster, en
en meer
meer gegeven, hadden
wij iets
lets vaster,
houwen
krachti<g door
door bondigbondighouwen gewenscht, krachtig
heid;
epitheta.
heid ; al
al worden
worden overstelping
overstelping van epitheta
(zie
b.v. den
den aanvang
aanvang van
het boek
,boek of
of
(zie b.v.
van het
blz.
30, vóór
vóór het
en toe
toe
blz. 30,
het midden)
midden)en
en af
af en
gezochte beeldspraak
bee1dspraak (blz.
(Mz. 122,
122, einde)
einde) misschien gebillijkt
gebillijk door
door het exotisch
exotisch karakkarakter
het verhaal
veTlhaa.l en
en de
de geaardheid
geaardheid van
van
ter van het
schrijv!ers
lan<1genooten.
Ronse
schrijvers
landgenooten. P.p.Ronse

WETENSCHAP,
PSYCHOLOGIE,
WETENSCHAP, PSYCHO
LOGEE, OPVOEDKUNDE
Van ppunt
unt naar
Egmont COLERUS,
COI.mJRUS, Van
naar vierde
vierde
dimensie. Meetkunde
Meetkunde voor
VoOor iedereen.
iedereen.
Nederlandschebewerking
bewerking van
van Dr
Dr J. A.
Nederlandsche
A.
A.
A. Verlinden.
Verlinden. —
- Derde druk.
druk. Nelissens,
Nelissens,
Amsterdam,
IAmsterdam, 1943,
1943, 298
298 blz.
blz.
ik
Ik zou
zou dit
dit boek
boek vergelijken bij
bij een
een tententoonstelling
toonstelling waarin een
een gids
gids de
debezoekers
bezoekers
langs de
de stands
en praat
stands rondleidt,
.rondlefdt, en
praat en
en
uitlegt.
Voor
Voor vele
v'ele uitstallingen
uitstallingen blijft
blijft de
de gids
gids
slechts
slec:;hts enkele
enkele oogenblikken
oogenblikken staan,
staan, juist
juist
genoeg om
om den
den bezoeker
bezoeker het
hettentoongetentoOongestelde
stelde in
in zich
zich te
te laten
latènopnemen
opnemen en
en ons
ons
daarachter
nog een
een heele
daarachter nog
heale wereld
wereld van
van
kunst, bedrijvigheid
en wetenschap
bedrijvigheid en
wetenschap te lalaten vermoeden.
vermoeden. Bij
Bij andere
andere houdt
houdt hij
hij lanlanger stil
stil en
envriendelijk
vriendelijk pratend
pratend verkl
verklaart
aart
hij
hij de
de vele
vele zorgvuldig
zorgvuldig bij
bij elkaar
elkaar gegeplaatste
En onder
plaatste voorwerpen.
voorwerpen. En
oOnder de
de bebekoring
koOring van
van zijn
zijn zacht
zachtverhaal,
verhaal, begint
begint
alles
te
leven,
te
lichten.
alles te leven, te lichten.
Na
Na enkele
enkele losse
losse hoofdstukken
hoofdstukken die
die binbinnenleiden
nenleiden in de
de wereld
wereld der
der meetkunde,
meetkunde, en
en
het
het voordeel
voordeel hebben
hebben zeer
zeer concreet
concreet te
te zijn
zijn
voorgesteld, woOrden een paar hoofdstuk-vorgestld,wnparhofdstukken gewijd
gewijd aan
aan de
deprojectieve
projectievemeetkunde
meetkunde
met een
een meer
meer uitgebreide
uitgebreide bespreking
beapreking van
van
het
het dualiteitsbeginsel.
dualiteitsbegfooel. Aan
Aan de
de axiomas
axiomas
van
van Hilbert
Hilbert wordt
wordt een
een veel
veel grootere
grootere plaats
plaats
ingeruimd
speciaal aan het
ingeruimd;; speciaal
hetcongruentiecongruentieaxioma
axioma en het
het axioma
axiomader
derevenwijdige
evenwijdige
lijn.
lijn.
In
In de
de metrische
metrische meetkunde,
meetkunde, waar
waar HilHilbert,
bert, weer
weer door
door zijn
zijn axiomas,
axiomas, het
hetrijk
rijk der
der
getallen
getallen heeft
heeft vastgekoppeld
vastgekoppeld aan
aan het
hetrijk
rijk
der
der figuren,
figuren, worden
WoOrden systematisch
systematischde
devoorvoornaamste
naamste stellingen
stellingen van
van driehoek,
driehoek, cirkel,
cirkel,
veelhoek, enz.
veelhoek,
enz. uitgewerkt.
uitgewerkt. Als
Als een
eenoverovergang
gang naar
naar de
de analytische
analytisOhe meetkunde
meetkunde komt
koOmt

ook de
de driehoeksmeting
driehoeksmeting aan
de beurt.
beurt.
ook
aan de
Weer worden
worden slechts de
de belangrijkste
belangrijkste stelstellingen
op klare,
klare, sprekende
sprekende wijze
wijze aangeaangelingen op
toond,
woals altijd,
altijd, wordt
wordt de
de ontoOnttoond, maar,
maar, zooals
wikkeling toch
toch ruim
ruim genoeg
genoeg opgevat
opgevat om
om
wikkeling
achter
de verklaring
verklaring . nog
nog eindelooze
eindelooze uituitachter de
breidingen en toepassingsmogelijkheden
toepassingsmogelijkheden te
te
vermoeden. Aan de analytls'che
meetkunde
vermoeden.
analytische meetkunde
zijn een twintigtal
twintigtal bladzijden
blad:zijden gewijd.
gewijd. EinEinzijn
delijk waagt
schrijv,er zich
in de
de ruimte.
ruimte.
delijk
waagt schrijver
zich in
dat spreekt
spreekt vanzelf,
vanzelf, in de
de «ge",geEerst, dat
wone», Euclidische
Euclidische ruimte
ruimte; ; tenslotte,
tenslotte, na
na
wone»,
een korte
korte behande
behandeling
van de
deboldrieboldrieeen
ling van
hoeksmeting, die
die een
een overgangsstadium
ovel'gangsstadium
hoeksmeting,
vormt, geraken
het rijk
rijk der
der nietnietvormt,
geraken wij
wij in het
Euclidi'sche meetkunde,
meetkunde, en
en vandaar
vandaar naar
naar
Euclidische
de meetkunde
meetkunde van
van vierde
vierde en
en hoogere
hoOogere
de
dimensie.
Men sluit
sluit het
het boek
boek met
met een
eenzekeren
z'ekeren
Men
weemoOed. Zoo
Zoo vlug
vlug moesten
moesten we
we door
doOor die
die
weemoed.
wereldtentoonstelling! Z·eker
lZal menige
menige
wereldtentoonstelling!
Zeker zal
lezer bij
bij zichzelf
zichzelf het
het besluit
besluit nemen
nemen naar
naar
lezer
die tentoonstelling
tentoonstelling terug
,keeren, vast
vast
die
terug te keeren,
besloten oOok
de vele
vele zalen
zalen tetebezoeken,
bezoeken,
besloten
ook de
de deuren,
deuren, noodgedwongen,
noodgedwongen, gegewaarvan de
sIoOten bleven.
,bleven.
sloten
Nederlandsche bewerking
bewerking is onbeoOnbeDe Nederlandsche
rispelljk.
H. Peeters
Peeters
rispelijk.
H.
IV!A.EL, Pasteur,
PBlStew:, pionier
pionier der
derweténsehap.
wetéll8cDap.
H. TAEL,
DavidsfoOnds, Leuven,
Leuven, 1943,
1943, 178
178 blz.,
blz.,
— Davidsfonds,
geil!. Fr.
li1r. 20.
20.
geïll.
Door zijn
zijn degelijke
degelijke documentatie
documentatlie zal
zal
Door
deze volledige
volledige schets
schets van
van Pasteur's
Pasteur's leven
leven
deze
en werk,
werk, die
die als
als vulgarisatie
vulgarisatiebedoeld
bedoeldwerd,
we:r<d,
en
de lezers
lezers weten
weten te
te boeien.
boeien. Soms
Soms had
had men
lIllen
de
een gelukkiger
gelukkiger woordenkeus
woordenkeus en een
een levenleveneen
digere stijl
stijl gewenscht.
gewenscht. Hoewel
Hoewel de
de logische
logische
digere
gedachtengang niet
niet overal
overal even
evengemakkegemakkegedachtengang

BOEKBESPREKING
BOEKBESPREKING
lijk gevonden
gevonden wordt, beteekent
beteekent dit
ditboekje
boekje
lijk
een flinke
flinke aanwinst.
aanwinst.
Bertiau
F. Bertiau
toch een
VENZMER, Dr. Med.
Med. et Phil.,
Phi!., Uw
Uw
Gerhard VENZMER,
ihormou.en bepalen
De stoffen,
stoffen,
hormonen
bepalen uw
uw lot.
lot. De
ons leven
leven richting
richting geven.
geven.GeautoGealltodie ons
riseerde Nederlandsche
Nederlandsche vertaling
vertaling door
door
riseerde
Dr. F.
F. Koning.
Koning. —
- De
DeNederlandsche
Nederland::k'he
Dr,
Fr. 48.
48.
Boekhandel, 1943,
Boekhandel,
1943, 251
251 blz.,
blz., Fr.
Vele verschijnselen
vel'schijnselen uit
leven, die
die
Vele
uit het leven,
onoplosbare raadsels
raadsels waren,
waren, werwervroeger onoplosbare
de laatste
laatste jaren
jaren door
door de
dewetenschap
wetenschap
den de
hormonen opgehelderd.
opgehelderd.
der hormonen
geneeskundigen in
'eel'ste plaats
.plaats
De geneeskundigen
in de eerste
konden hieruit
hieruit veel nut
nut trekken.
trekken. Zij
Zij leerleerkonden
begrijpen waarom dieren en
en menschen
mensohen
den begrijpen
ondel'hevig zijn
zijn aan
aan periodische
periodischeischomme,schommeonderhevig
lingen,
afhankelijk van
van de
de seizoenen
seizoenen of
of
i ngen, afhankelijk
licht en
en duisternis.
duisternis. Zij
Zij vonden
vonden.dat
dat er
er
van licht
het zenuwstelsel,
zenuwstelsel, ook
ook een
een zeer
zeerververnaast het
fijnd coördinatiesysteem
coördinatiesysteem in
het bloed
bloed bebefijnd
in het
klieren met
met inwendige
inwendige afscheiafscheistaat :de
: de klieren
ding, die
die op
op elkander
elkander voortdu
voortdurend
inwerrend inwerken. Dat
Dat dit
ditbroze
·brozemechanisme
mechaliisme evenwel
evenwel
ken.
gemakkelij'k verstool'd
dat die
die
gemakkelijk
verstoord wordt
wordt en
en dat
stoornis aanleiding
tot menig
menig tot
tot
stoornis
aanleiding geeft
geeft tot
dan
toe niet
niet verklaard
verklaard ziektebeeld,
ziektebeeld, was
was
dan toe
een
lichtp'unt in
de diagnostiek;
diS/gnostiek; dat
dat de
de
een lichtpunt
in de
dokter zijnerzijds,
zljnerzijdJs, dank
dank zij
zij dierlijke
dierlijke of
of
scheikundig bereide
bereide hormonen,
hormonen, dit evenevenscheikundig
wicht kan
kan herstellen,
herstellen, was tenslotte
tenslotte een
een
wicht
voor de
de therapie.
therapie.
succes voor
Maar ook
groote massa
massa kon
kon veel
'Veel
Maar
ook de
de groote
leeren
uit de
deontdekking
ontdekkingder
derhormonen.
hOO'IXlonen.
leeren uit
Daarom
onthult Dr.
Dr. Venzmer
Ven:zmer enkele
enkele
Daarom onthult
sprookjes
grootmoeder's tijd
tijd (hfdst.
(,hfdst. 1)
1)
sprookjes uit grootmoeder's
en schetst
schetst hij
hij ons,
ons, op
op een
eenbevattelijke
bevattelijke mamanier de
de ontdekking
ontdekking der interne
interne secreties
secreties
nier
(hst.
tot5)5).
Deverschillende
verschillendehormohormo(hst. 11 tot
. De
nen
worden afzonderlijk
afzonderlijk behandeld
behandeld (hst.
(hst.
nen worden
66 tot
tot 17)
17) en
en hun
hun invloed
invloed op lichaam
lichaam en
en
geest
wordt nagegaan
nagegaan (bfdst.
(bfdst. 18)
18);; aan
aan
geest wordt
ihet
einde van
van het
,bet boek
boek legt
legtde
deschrijver
scbrijver
het einde
er
nogmaals den
nadruk op
deze ininer nogmaals
den nadruk
op dat deze
vloed
uitgaat van
vanhet
hethormoon-systeem
hormoon-systeem
vloed uitgaat
in zijn
zijn geheel
geheel (hfdst.
(Mdst. 19).
19).
De talrijke
talrijke goed
goed geslaagde
geslalligde foto's
foto's schij1IICllijnen
er op
()p te
te wijzen,
wijzen, dat
dat dit
dit boek
boek ooroornen er
spronkelUk
groote publiek
publiek bebespronkelijk voor
voor het
het groote
stemd
was. De
De tekst
tekst(doorloopend
(doorloopendJ van
van
stemd was.
blz.
tot 250)
250) valt
valt echter
echter nogal
nogal zwaar,
zwaar,
blz. 1 tot
te
meer daar
daar de
de vertaler
vertaler niet
niet altijd
altijd de
de
te meer
Duitsob.e
zinswendingen kon
doen ver'VerDuitsche zinswendingen
kon doen
geten.
dit werk
werk dan
dan ook
ook
geten. Ons
Ons inziens
inziens iS
is dit
uitsluitend
meer ontwikkelde
ontwikkelde lezers
Lezers
uitsluitend voor meer
genietbaar.
W.
Luyten
W. Luyten
genietbaar.
Rudolf
THIEL, Groote
Groote strijders
strijders tegen
Rudolf THIEL,
ziekte
dood. Uit
Uitleven
leven en
enwerken
wer'ken
ziekte en
en dood.
van
groote geneeskundigen.
geneeskun'di,gen. GeautoriGeautorivan groote
seerde
Nederlandsche bewerking
'bewerking van
VBU
seerde Nederlandsche
Dr.
Mr. W.
W. Schuurmans
Schuurmans Stekhoven.
StekhO'Ven. —
Dr. Mr.
2e
druk. Leopold,
Leopold, 's
's Gra'Venhage,
1943,
Gravenhage, 1943,
2e druk.
286
286 blz.
In'
dit boekschetst
boek schetst Rudolf
Rudolf Thiel
Thiel het
het
In dit
levenswerk
twintigtal geneeskungeneeskunlevenswerk van een twintigtal
dlg_en;
niet zoozeer
zoozeer om
om een
een biografische
bIografische
digen; niet
bijdrage
geneesbijdrage voor
voor de
de geschiedenis der geneeskunde
leveren, als
als wel
wel om
om te
te doen
doen uituitkunde te leveren,
komen
kan uitgaan
uitgaan van
van
komen welke
welke kracht
kracht er
er kan
bepaalde persoonlijkheden.
persoonlijkheden. Theoretici, ontdekkel's,
dadekkers, organisators,
organisators, meesters
meesters in de dagelijksche
praktijk, allen die
die oorspronkeoorspronkegelijksche praktijk,
lijke
gewaagde stellingen
stelMngen ververlijke ideel!n
ideeën en
en gewaagde
dedigden,
afrekenen met
met
dedigden, moesten
moesten tevens
tevens afrekenen
de
ongenad~ge tegenkanting van
van hun
hun tijdtijdde ongenadige
genooten.
Alhoewel sommige
sommige namen
namen in
genooten. Alhoewel
deze
cgroote strijders»
wat mismisdeze reeks «groote
strijders» wel
wel wat
staan,
toch blijft
blijft het
het werk
werkbelangwekkend
belangwekkend
staan, toch

185
185

voor alwie zich
zich interesseert
interesseert aan
'aande
degroote
groote
gestalten der
dergeneeskunde.
geneeskunde.
W. Luyten
Luyten
Dr.
Dr. A.
A.KRIEKEMANS,,
KiRTEKF<MANS" Moderne
Moderne karakkarakterologie.
ekhand el,
,terolC)gie. -- -Standaartd-Bo
Stan'dallol'\d-iBoek!handel,
r. 75,
A:ntwerpen, 1943, 3'50 bJt2:., fu'.
7'5, geb.
geb.Antwerp,194350blz.f
Fr.
:FT. 95.
95.
Dr.
heeft met
Dr. Kriekemans
Kriekemans heeft
met dit
dit werk
werk de
de
taak op
op zich
zich genomen,
genomen, om
om voor
v.oor den
den NeNederlandsch
lezer een uitgederlandsch sprekenden
sprekenden lezer
uitgebreid studie,boek
stellen, ter
ter orienorienbreid
studieboek op
op te
te stellen,
op het
het gebied
gebied der
der moderne
mode,rne karakkarakteering op
terologie.
Wie de
terologie. Wie
de verwarring
verwarring en de
de veelveelheid
heid van
van systemen
systemen kent,
kent, waarmede
waarmede men
men
op
op dit
dit gebied
gebied der
der zielkunde
zielkunde heeft
heeft te
tedoen,
doen,
zal den
den opzet
opzet van
van dit
dit boek
boek ten
tenzeerste
zeerste
zal
waardeeren.
waardeeren. Dr. Kriekemans
Kriekemans was
was ook,
ook, om
om
reden
reden van
van zijn
zijn vroegere
vr.oegere studiën
studiën op
op dit
dit
gebied,
gebied, de aangewezen
aangewezen persoon
persoon die
die zoo'n
zoo'n
werk, met kans
kans op
op slagen,
slagen, kon
kon aanvatten.
aaIlJVatten.
werk,
Inderdaad, in
publiceerde Schr. reeds
in 1936
1936 publiceerde
reeds
een
een eerste
eerste en
en voorloopige
voorloopige schets
schets van
van dit
dit
werk
.in
zijn
Inleiding
tot
de
karakterwerk in zijn Inleiding tot de karakterkunde. Deze Inleiding
Inleiding werd
werd thans
thans zooIZOOkunde.
danig omgewerkt
omgewerkt en
en ,vooral
\Vooral zoo
zoo aanzienaan~en
lijk
dat we
we hier,
lijk bijgewerkt,
'bijgewerkt, dat
hier, zooals
zooals het
het
zegt, met
Voorwoord
terecht zegt
met een
een heel
heel
V oorwoord terecht
ander
ander boek
boek te
te doen
doen hebben,
hebben, hoewel
hoewel het
het
tweede
tweede uit het
'het eerste
eerste isisgegroeid.
gegroeid.
Na enkele
enkele Historische
Hi8tori8che notas,
nota'8, die, zooals
zooals
Na
Schr.
Schr. zelf zegt,
zegt, niets
niets meer
meer zijn
zijn dan
'dan een
een
«losse green»
green»' in
de geschiedenis
geschiedends van
van de
de
«losse
in de
karakterstudie,
wordt
een
uiteenzetting
karakterstudie, wordt een uiteenzetting
gegeven
van het
en van
gegeven van
·het voorwerp
voorwerp en
van de
de
methodes der
der systematische
methode8
systematische karakterolokarakterologie. Daarop
Daarop volgt
de studie
l>tudie van
van de
de Begie.
volgt de
vindingen van
vindingen
van dedeKarakterologie.
Karakterologie. Hier
geeft Schr.
8chr. eerst,
eerst, aan
aan de
de hand
hand der
der literaliteratuur,
dan ook
ook even
even volgens
volgens eigen
eigen inintuur, en dan
zicht,
van het
zicht, een
een nadere
nadere .omlijning
.omlijnmg 'van
liet bebegrip en van
grip
van de
de gronden
gronden van
van het
hetkarakter.
karakter.
.oe
overige twee
twee derden
derden van
van het
het boek
boek
De overige
worden voorbehouden
voor een
worden
voorbehouden voor
een min
min of
of
meer uitvoerige bespreking
,bespreking van een
een dertigdertigtal karakterologische
tal
karakterologische en
en typologische
typologisc'he
systemen, ondergebracht
in de
svstemen,
ondergebracht in
de volgende
volgende
groepeeI'lingen:
p'hysisch-biologisch
groepeer!ingen :a)
a) de physisch-biologisch
gegronde
systemen; b)psychologische
b)
pSYChologische
gegronde systemen;
systemen ; C)
c) psychoanalytische systemen;
systemen;
systemen;
d) axiologisch-ethische
systemen; e) zuid)
axiologisch-ethische systemen;
zuiver
karaliterologische systemen
systemen;; f) wijswijsver karakterologische
geerige
systemen.
geerige systemen.
Dr. Kriekemans
heeft in
in dit
Dr.
Kriekemans heeft
dit boek
boek een
een
werkelijk indrukwekkende
indrukwekkendesom
som van·
van gewerkelijk
ge..
gevens verwerkt.
verwerkt. Zijn
Zijn belezenheid
belezenheid op het
het
gebied der Duitsche karakterologie
kara.kterologie is
is zeer
zeer
groot. Zoo
Zoo zal dan,
groot.
dan ook het
het werk,
werli, 6n
én door
door
zijn bibliographie
èn door
door zijn
zijn tekst,
tekst, uitzijn
blibliogtraphie én
uitstekende
diensten kunnen
kunnen bewijzen.
bewijzen. Aan
Aan
stekende diensten
deze
algemeene appreciatie
appreciatie moeten
moeten wij
wij
deze algemeene
echter toevoegen,
dat op
echter
toevoegen, dat
op menige
menige blad'bl8idzijde,
o:{>8envolging van
losse gegegegezijde, in
in de opeenvolging
van losse
vens
en allusies
allUSIes op
op lezingen,
lezingen, de
dedoorloodoorloovens en
pende
lijn in den
den gedachtengang
gedachtengang van
van den
den
pende lijn
schrijver en
en in het
schrijver
lietbesproke
besproken
systeem,
n systeem,
moeilijk te ontdekken
moeilijk
ontdekken valt.
valt.
Wat
hetkarakter
karakter beWat het probleem van het
treft, zooals
treft,
zooals Dr.
Dr. Kriekemans
Kriekemans het op
op blz.
blz.
7-8 uiteenzet,
uiteenzet, moet erkend,
7-8
erkend, dat Schr. er
er in
in
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het menschelijk denken hebben mede die
vraag op te lossen. Wat de karakterologie
bij de opklaring er van bijdragen kan, bestaat in het belichten van één aspekt, nl.
het psychische, van het «in acht genomen
zijn individueel-bepaalde, concrete en beperkte bestaanswijze» in de formuul van
den auteur. Daarentegen zal de karakterstudie wèl hebben na te gaan, welken invloed de levensbeschouwing van een
mensch op zijn karakter en op de vorming er van vermag uit te oefenen.
Het is juist een van de zwakke zijden
Iran verschillende Duitsche karakterologische systemen, dat zij te véél met levensbeschouwing en philosophie zijn doordrongen. Karakterologie is €en onderdeel van
de empirische psychologie en geen philosophie of theologie van den mensch.
In dit verband meenen wij ook, dat Schr.
misschien wel ietwat te veel de objectieve
methodes op dit gebied onderschat. Wij
weten, dat hier totnogtoe weinig werd bereikt; doch de besluiten, die over de wording en de structuur van de zedelijke
karaktereigenschappen kunnen getrokken worden uit werken als deze van
Hartshorne en May (Studies in the nature
of Character, 3 d., New-York, 1928-1930),
zijn ook belangrijk en zoo suggestief, dat
een ietwat optimistische kijk op die
methodes gewettigd blijkt. Schr. schijnt
zich echter voor deze objectieve methodes
en hun uitslagen, in zijn boek minder te
hebben geïnteresseerd. Zijn terminologie
on dit gebied is zelfs soms ietwat minder
gelukkig. Wij vinden het b.v. gewaagd
om de methodes van Heymans (biographie-onderzoek en enquête), omwille van
de statistische verwerking van het materiaal, een
natuurwetenschappelijke
methode te heeten (blz. 45).
Het is ons natuurlijk niet mogelijk de
afzonderlijke uiteenzettingen te bespreken
die Schr. geeft van de vele karakterologische systemen. Eén punt maar, dat eenig
belang kan hebben, willen we even aanraken. Schr. zegt dat de finalistische opvattingen van den mensch bij Adler, voor
gevolg hebben, dat het rationeele in den
xnensch er sterk wordt beklemtoond, zoodat het onbewuste er slechts een kleine rol
zou spelen (blz. 192) . Er moet echter opgemerkt, dat de finaliteit die, volgens de
Individualspychologie, de menschelijke
ontwikkeling beheerscht, niet de rationeele, bewuste finaliteit is, doch een dieper liggend doelgericht streven van het
totale psycho-physisch organisme. Deze
finaliteit zoekt, volgens de Individualpsychologgie, haar doel te bereiken ook
langs onbewuste wegen. Hier hebben we
zeker te doen met een systeem, dat in de
eerste plaats de irrationeele krachten in
den mensch blootlegt.
Een bijzondere vermelding verdient de
uitgebreide bibliographie, die Dr. Kriekemans in zijn werk heeft ingelascht. Bij
ieder systeem is een lijst van de bijzonderste werken van den besproken auteur
toegevoegd. Enkele interessante werken
over elk systeem worden ook in nota
aangeduid. Dit wordt dan nog aangevuld
door een reeks van meer algemeene werken over karakterologie. De waarde van
het boek, als gids, is door deze uitgekozen en verzorgde bibliographie ten zeerste
gestegen. Het zou echter verkieslijk zijn
geweest -- zeker voor het historisch gedeelte en zelfs overal, meenen wij — den
datum van de eerste uitgave van ieder

werk (vóór die van de laatste uitgave, die
Schr. nu veelal aangeeft) aan te duiden.
Voor een studieboek ails dit heeft dat zijn
belang ; hoewel weinig auteurs, wij weten
het, zich die moeite getroosten. Nu is, in
verschillende gevallen, de aangeduide uitgave noch de eerste noch de laatste, maar
waarschijnlijk die van het exemplaar dat
Schr. onder handen heeft.
Wij weten echter zeer goed hoeveel werk
en hoewel documentatiemateriaal zooiets
onderstelt. Ook maken wij er den schrijver
helemaal geen verwijt van, het in deze
uitgave, onder oorlogsomstandigheden,
niet te hebben verwezenlijkt. Wij willen
eerder onze bewondering uitdrukken voor
het feit, dat hij in deze moeilijke omstandigheden er toe kwam, een zoo verzorgde en uitgebreide bibliographie op te
stellen ; met den wensch dat in een volgende uitgave — onder gunstiger omstandigheden — de bruikbaarheid van het
boek, als consultatiewerk, door deze kleine
aanvulling nog mage stijgen. Ook een
index van de auteurnsnamen, slaande zoowel op de bibliographie als op den tekst,
zou in tienelfden veel hebben bijgedragen.
Doch wij herhalen het, het boek zooals
het voor ons ligt, kan uitstekende diensten
bewijzen. Prof. Dr. J. Nuttin
Dr. Anton STROBEL, Kleine opvoØingsleer. Vertaald door A. W. Claes. — De
Siicked, Antwe rpen, 1943, 76 blz., Fr. 15.
In een zeventig bladzijden li°t hier heel
wat wijsheid samengevat. Dit boekje mag
gerust vele dikke en - kostbare handleidingen over paedagogiek vervangen, omdat
de auteur met veel gezond verstand het
beste en bruikbaarste eruit heeft verzameld. Het heeft het voordeel bondig en
duidelijk te zijn, zonder te vervallen in
de pedanterie van zoovele andere paedagogische tractaten, die bij ons het licht
zien. De auteur onderhoudt ons over het
wezen der opvoeding, de doeleinden der
opvoeding, het probleem erfelijkheid
erfelijkheid en
milieu, de opvoedingsmiddelen.
fijne
hoofdstukken over het liegende en het
koppige kind sluiten het geheel af. Vooral
de gedachten over het wennen, de belooning, de lichamelijke straf en de zelfbeheersching verdienen aanbeveling. Hier
en daar is de schrijver van een eenzijdig
sociologische strekking in de moraal en
opvoeding niet vrij te pleiten. Het godsdienstig standpunt wordt nergens aangeraakt. W, Smet
M. VANHAEGENDOREN, Sociaae jeugdJeugdvraagstukken 3.
problemen.
D e Pijl, Leuven, z. j. 1551 blz., Fr. 15.
Deze brochure bedoelt te zijn een «summaire leidraad voor jeugdvereenigingen
om de jeugd voor te lichten in het sociale
welzijn. van haar volk en in de problemen
die het stelt». In feite bevat het een zeer
ruim opgevat en gedurfd programma van
sociale jeugdpolitiek vanwege den staat.
«De ware opvoedingsactie» onzer geheele
jeugd tot een ware arbeidsethos en arbeidsvreugde, in dienst van het geheele
volk, is immers onmogelijk «zonder zekere
sociale voorwaarden, die de openbare
macht zelf voor de jeugd moet vestigen».
Dit programma ligt samengevat in zeven
stellingen. Daarin worden het probleem
van het lichamelijk welzijn, de scholing
en opleiding, de bevordering volgens bekwaamheid, de •beroepsoriënteering en arbeidsbemiddeling, de arbeidsvoorwaarden,
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lend : wij vernemen hier talrijke bijzonderheden over den terugslag vara den oorlog, en van de staatstusschenkomst die
hij meebracht, op het economische leven :
b.v. over de ravitailleering, de huidige
clearing-betalingen, de financiering van
den oorlog. Nogmaals staan wij er verwonderd over dat de Economische Dienst
van den Volkenbond er in blijft slagen
betrekkelijk talrijke gegevens bijeen te
brengen. Hij weet ook die gegevens te
doen spreken : de juiste beteekenis er van
te laten uitkomen en ons een algemeen
beeld van den toestand voor te houden.
Men zal met belangstelling deze « Revue »
doorloopen en er veel uit leeren.
K. du Bois
Les fluertgatious éeonomiques aux EtatsUnis et dans le Royanme Uni 1918192'2. — Volkenbond, Genève, 1942, 104
blz. , Zw. Fr. 6.
Le passage de l'économie de +guerre à
l'économie de paix. Rapport de la délégation chargée de l'étude des dépressions économiques Première partie. —
Volkenbond, Genève, 1943, 123 iblz., Ø.
Fr. 450.
Hoe zal, na het einde van. den oorlog,
op economisch gebied moeten opgetreden
worden ? Een overzicht van het gebeurde
na 1918 kan tot leerrijke besluiten brengen ; daarom wordt ons hier geschetst
hoe de toestand zich in Engeland en in
de Vereenigde Staten ontwikkelde en
welke economische politiek ze volgden.
Het hier gegeven overzicht van het gebeurde, met zijn veelvuldige wisselwerkingen van oorzaak en gevolg, is rijk
aan positieve gegevens en laat het verloop der gebeurtenissen duidelijk vatten.
Het ,fijn geschakeerd oordeel over de gevoerde economische politiek in de beide
landen laat toe meerdere besluiten te
trekken, wel niet rechtstreeks over de
economische maatregelen na dezen oorlog tè treffen, maar toch over hetgeen
de leiders nauwkeurig zullen moeten nagaan ten einde tijdig te kunnen ingrijpen.
Het opbouwend werk, dat deze studie
in het vooruitzicht stelt, wordt ons aangeboden in het verslag tier internationale
delegatie, dat wij hier vermelden. Na « de
gevolgen der oorlogseconomie » beschreven te hebben, wijst het op hetgeen nationaal en internationaal zal moeten geschieden. Wij hopen in een volgend nummer in de gelegenheid te zijn uitvoeriger
over dit interessant verslag te kunnen
handelen. K. du Bois
La politique commereiale entre les deux
guerre+s : propositions internationales
! palitNiques nationales. -- Volkenblond, Genève, 1942, 151 blz., Zw. Fr.
6.60.
In de « veertien punten » van Wilson
werd, bij het eindigen van den eersten
wereldoorlog, vrijhandel in het verschiet
gesteld. De Volkenbond riep talrijke internationale conferenties bijeen om tot afschaffing te komen van de verboden en beperkingen die de eerste jaren na het eindigen van den strijd de internationale
handelsbetrekkingen in den weg stonden.
Geleidelijk verbeterde de toestand en werd
het mogelijk hinderlijke bepalingen weg
te nemen; rond 1926-28, toen de meeste
munten gestabiliseerd waren, scheen het
zelfs dat een belangrijke verlaging der
tolmuren mocht verwacht worden. Kort

daarna brak echter een geweldige crisis
los die weldra niet enkel er toe bracht
opnieuw de tolrechten tot ver boven de
vroeger bereikte grens op te voeren, maar
daarbij naar geheel nieuwe middelen
deed grijpen om de nationale productie
en de nationale munt te beschermen : tot
contingenteering en tot deviezen-controle
en -beperkingen. De Volkenbond spande
zich toen met verdubbelde krachten in
om hier paal en perk aan te stellen,
echter tevergeefs ! Waarom kon hij tot
1929 althans een en ander bereiken en
mislukte zijne actie sedertdien bijna geheel ? Op deze twee vragen wordt ons
hier een oordeelkundig en oprecht antwoord gegeven dat de eigen tekorten en
misvattingen moedig iaat uitkomen. Deze
beknopte en zakelijke schets van de geschiedenis der tolpolitiek tusschen de twee
wereldoorlogen is uiterst leerzaam.
K. du Bois
Dr. Midhel NEIRYNCK, De loonen in Belgig sedert 1846. - -. Eoonomisdh-sociale
(bibliotheek,
Standaard-Boekhandel,
Antwerpen, 1944, 278 blz., Fr. 75.
Over het peil van de loonei in België
gedurende de laatste honderd jaar bestonden er verschillende belangwekkende
bronnen. Daarbij had het Instituut van
Economisch Onderzoek van Leuven kort
voor den oorlog het resultaat gepubliceerd van uitgebreide en degelijke onderzoeken over dat onderwerp. Een uitzonderlijk rijk materiaal was dus voor handen, maar het lag nog uiteen en verspreid. Het moest nog samengevoegd
worden, nadat elk deel critisch beoordeeld, bij de anderen aangepast en aan
de anderen getoetst geweest was. Dat
werk heeft de H. Neirynck aangepakt
en zijn boek is tot een uiterst interessante
synthese gegroeid.
Na de inleidende beschouwingen over
loon, reëel loon en arbeidersbudgetten
worden eerst de nominale loonen en dan
de reëele loonen bestudeerd zooals zij
ons bekend zijn uit de loontellingen of
enquêtes en uit de loopende loon- en prijsreeksen. De resultaten van het onderzoek worden daarna tegelijk gecontroleerd en concreet gemaakt door een studie
van de arbeidersbudgetten die duidelijk
bewijst dat de stijging van 170 % in het
reëel loon sedert 1846 wel degelijk beantwoordt aan een zeer belangrijke verbetering van den welstand van de Belgische arbeiders.
Over een punt zijn we 't met den auteur
niet eens nl. waar hij meent de conjunctuurinvloeden te mogen ignoreeren in een
vergelijkinv van de loonen van 1896 met
die van 1903 (p. 104 vv.) . De groote stijging van de loonen in die 7 jaren is
integendeel duidelijk het resultaa
t van de
hoogconjunctuur van 1897-99; en zij levert,
naar onze meening, een treffend voorbeeld, van de wijze waarop de arbeiders
over 't algemeen gebruik weten te maken
van de perioden van voorspoed om verbeteringen van hun lot te bekomen, die zij
in andere omstandigheden niet zouden
verkregen hebben maar waarop in de
crisisjaren niet volledig meer kan teruggekomen worden. Die invloed van de conjunctuur had misschien verder nagegaan
kunnen worden.
Een zeer groote verdienste van dit
werk is dat het nieuwe belangstelling
zal wekken voor de studie van den materieelpn toestand onzer arbeidersbevol-
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zebezit
'bezitovervloedige
overvloedige staatsfondstaatsfondsen
sen die
di,e ze
ze zoo
zoonoodig
n-oodig bij
bij de
deNationale
Nationale
Bank
Bank kan
kanverpanden.
verpanden.De
Deondervinding
ondervindingbebewees
wees dat
datdeze
dezewaarborgen
waarbovgenvoldoende
voldoendezijn,
zijn.
Wie
WIe deze
deze vergelijking
vergelijking verder
verder wil
wil doordoorzetten,
zetten, raadplege
raadplege het
het zakelijk
zakelijk werk
werk van
van
Dr.
Will. K. duK.Bois
Dr. Will.
du Bois

*

Prof.
Prof. K.
K. A.
A. BIIATTA
BH'ATTA und
un-d Dr.
Dr. Ch.
Ch.
Die Wirtschaft
- SCHROER,
SCHLOTKE
SOIl'LiOTiKE-soHROER,
Wirtschaft
Siidostasiens
im englisohen
Südo>stasiellJS im
engllsoben Krieg.
Krieg. —
an d 5.
Wirtschaftsschlaglichter
Wirtschaftsschlaglichter B
Band
5. LutLutzeyer,
Leipzig,
1942,
76
blz.,
RM.
zeyer, Leipzig, 1~, 76 blz., RM.
Dit werk
werk wil
wil «einen
«einen klaren
klaren Bliek
Bliek liber
fiber
die allgemeine
allgemedne wirtschaftliche
wirtschaftliche Lage
LageSiudSüdund
Siudostasien
in
ihrer
Entwicklung
und Slidostasien in ihrer Entwicklung
wahrend
während der
der englischen
englischen Kriege
Kriege geben».
geben».
Het schetst
schetst eerst
eerstde
deeconomische
econ·omische ontontwikkeling
diergewesten
wikkeling dier
gewesten vóár
vóór den
den wereldwereldoorlog
Hierop volgt
volgt de
oodog van
van 1914-18.
1914-18. HIerop
de bebeschrijving van
van den
schrijVing
den terugslag
terugslag van
van dien
dien
oorlog,
met de
oorlog, vergeleken
vergeleken met
de uitwerkselen
uitwerkselen
van den
den huidigen
huidÏ<gen oorlog.
oorlog. Over
Over de
de periode
periode
1914-1920
wordenons
ons zeer
zeer leerrijke
1914-1920
worden
leerrijke geverstrekt; iet
gevens verstrekt;
hetverschijnen
verschijnen van
van dit
dit
werk in
maakte het
in 1942
1942 maakte
het vanzelfsprekend
vanzelfsprekend
onmogelijkgegevens
gegevensop
op te
te bouwen
onmogelijk
bouwen die
die
tegenwoordig nog actueel
actueel mogen
m.og·en genoemd
genoemd
worden. B. V.
worden.
B. V.

VARIA
Die
Suvelllioke Beemskea
:BaelrBkeQS.s. -— Pro
Pro Arte,
Die Suverlicke
Diest,
19313.
Dies t, 1933.
7.
Va.n
VAN OAUoW'ELAERT,
CAUWELAERT, Karel
Karel Van
7. August VAN
de
Woestijne, een
eeD. synthese,
synthese, 71
om. blz.,
ble.,
de Woestijn,
geill.
Fr.
18.
geïll.
18.
8. Thilda
DEOKERS, Erasmus
Erasmu de
devaeelveelThilda DECKERS.,
omst.redene,
blz.,
geUl., Fr.
Fr. 18.
18.
omstredene, 91
91 bl
z ., geïll.,
9. PrOf.
Dr. Leo
Loo VAN
VlAN DER
ESSEN, De
Prof, Dr.
DEIR ESSEN,
gulden
eeuw onzer
onzer
gulden eeuw

~istia,nÜla;tie,
christiaonisatie,

VIle-VIIIe
135 _blz.,
25.
ble., geill.
.geïll. Fr.
Fr. 25.
eeuw, 135
VIIe VIIte eeuw,
10.
R. iB.
M. LEN1A,ERTS,
L1llN1AERTS, JOiha.n
SeJohan SeB . M.
10. Dr. R.
-

bastia.u.
Baoh, Drie
Dme voordrachten,
VO<Ol'IIlraehdien, 00
bastian Bach,
90

blz.,
beeltenm van Bach,
Bach, Fr.
18.
Fr. 18.
ble., met
met beelteni''s
.l1.
VAN DER HALLEN,
HlALLEiN, Steden
S1Iedeu. in
.i! , Ernest
Ernest VAN
vlllilDDlAm,
.., met
tee~ningen. van
van
71 ,blz
(ble.,,
vlammen, 71
met teekeningen
(Frans
MerteIllS, Fr. 18.
18.
Frans Mertens,
12.
AlIbert VAN
VAN DRIESSOHE,
DruESiSOH'E, Andreas
Dr. Allbert
Andreas
12. Dr.
VesllililUl,
18.
99-blz.,
biz., geUl.,
geïll., Fr. 18.
Vesahius, 99
Dr. Jozef
.Jooof MIM
M'UlLIS.
MemliD,g, de
de
13.
13. Prof.
Pr of. Dr.
IS . Memling,
laa~gOltihlJsdhe
droo>m, 7'5
-blz., geïll.,
geïll.,
75 blz.,
laat gethisdhe droom,
Fr.
18.
Fr. 18.
Aug.
C. belicht
belicht in
in een
een stijlvol
stijlvol
Aug. Van
Van C.
essai
aspecten van Van
Van
essai enkele
enkele markante
markante aspecten
de
Woestijne's poëzie.
V.V.d.d. W
de
de Woestijne's
poëzie.
W. is
is de
dichter
getal:: opvallend
het
dichter van
van het
het getal
opvallendisis het
auditief,
musisch
karakter
van
zijn
geauditief, musisch karakter van zijn gedichten
die nochtans
nochtans
dichten -— een
een muzikaliteit
muzikaliteit, die
zeer
- 'en
uitzonzeer plastisch
plastisch gevuld
gevuld is
is —
en het uitzonderlijk
derlijkbelang
belangvan
vande
de maat
maat, die
die tot
tot in
in het
sterkste
rhythme nog
nog immer
imnler blijft
.blijft doordoorsterkste rhythme
slaan.
Hij
is
de
dichter
van
de
voUcomen
slaan. Hij is de dichter
de volkomen
.::rlfbelÜdeni8,
den meedoomeedoo,.1^°if belijdenis, belijdenis
belijdenis van
van den
-

genloozen strijd
strijd van
van aardschheid
genloozen
aardschheid en
en bobovenzinnelijkheid; de
de dichter
dichter ook
venzinneli,jkheid;
ook der
der geen tevens heerlouterde
pijnlijke en
heerlouterde Vlte,
ijlte der pijnlijke
lijk ervaring
lijk
ervaring der
der uiteindelijke
uiteindelijke aardsche
aardsche
onverzaadbaarheid. Zeer
Zeer interessant
interessant als
onverzaadbaarhe'id.
als
phenomenologievan
vanV.
V. d.
d. W.'s dichterphenomenologie
dichterschap. Misschien
schap.
Misschien wel
wel wordt
wordt deze
deze phenophenomenologieal
al te
te gereedelijk
met de
menologie
gereedehjk met
de conconcrete psychologie
van den
crete
psychologie van
den dichter
dichter ververeenzelvigd.
van T.
T. D.
D. is
is een korte
Het"b'oekje
korte kakaHet- boekjevan
rakterschetst van
rakterschetst
van een
een der
der interessantste
interessantste
menschen, die
menschen,
die ooit
ooit geleefd
geleefd hebben, ErasErasmus. Het
zich vooral
aan het
mus.
Het inspireert
inspireert zich
vooral aan
het
Cort verhael
verhael van
van het
het leven
Cort
leven Erasmi
Erasmi van

dat
Rotterdam zelfs van
Rotterdam
van hem
hem beschreven,
beschreven, dat
yinappendix
appendix werd afgedrukt, en
,in
en geeft
geeft een
een
fijnzinnige, psychische
fijnzinnige,
psychiscne analyse
analyse der
der vele
vele
van Erasmus bewaarde
van
·bewaarde portretten.
Over al
al hetgeen
Over
hetgeen er
er in
in onze
on·ze gewesten
gewesten
v6t5rde
de elfde
elfde eeuw
eeuw is voorgevallen
yóór
voorgevallen weten
weten
we wegens
wegens de
we
de schaarsheid
schaarsheid van
van de
de docudocumenten zeer
zeer weinig.
weinig. Nochtans
Nochtansis
is het
het in
menten
in
dezen
voortijd
van
onze
cultuur
dat
zich
dezen voortijd van onze cultuur
zich
de meest
de
meest diepgaande
dJepgaande omwenteling
omwenteling voorvoordeed, die
die ons
deed,
ons land
land ooit
ooit gekend
gekend heeft
heeft::
de kerstening
kerstening van
van ons
de
ons volk.
volk. Hier
Hier hebben
hebben
wij in
in eengoede
wij
een goede honderd
honderd bladzijden
bladzijden een
een
beeld van
van de
beeld
de langzame
langzame bekeering
bekeertng onzer
onzer
voorouders. Al is
is
i het
het geheel
geheel met
met een zekere
voorouders.
levendigheiden
en eenigszins
eenigszinsIn
inverhaaltrant
verhaaltrant
levendigheid
geschreven, toch
toch worden
worden wij
wij op
geschreven,
op iedere
iedere

191
191

BOEKBESPREKING
pagina gewaar,
pagina
gewaar, dat wij
wij te
te doen
doen hebben
hebben
Etude
met den
den bevoegden
bevoegden schrijver van
van ««Etude
critique et
et littéraire
critique
littéraire sur
SUl' les
les Vitae
Vitae des
des
Saints mérovingiens
de l'ancienne
Saints
mérovingiens de
l'ancienne BelBelgique»,», dat
dat iedere
gique
iedere regel
regel verantwoord
verantwoord is
is
en op
en
op een
een critisch
critisch gebruik
georuik van
van de
de bronbronnen steunt.
nen
steunt. De
De auteur
auteur doet
doet ons
ons de
de nog
nog
zoo primitieve
zoo
primitieve merovingsche
merovingsche samenleving
samenleving
van de
en in
van
de zesde
zesde eeuw
eeuw inleven
inleven 'en
in dit
dit
kader zien
kader
zien wij
wij de groote
groote figuren
figuren van
van een
een
Vedastus, een Amandus,
Vedastus,
Amandus, een
een Eligius,
Eligius, een
een
Willebrordus,een
een Lwmbertus,
Lambertus, een
Willebrordus,
een HuHubertus en
bertus
en anderen
and·eren zich
zich bewegen.
bewegen. Een
Een
orte systematische
systematische bibliographie
1;:orte
blbliographie geeft
geeft
degenen die
die het
de!l"enen
het verlangen
verlangen een
eengelegengelegenheld tot
heId
tot verdere
verdere studie.
studie.
Het tiende
tiende deeltje
deeltje bevat
'bevat den
den eenigszins
eenigs'zins
gewijzigden tekst
tekst van drie
gewijzigden
drie voordrachten
voordrachten
in 1943
te Antwerpen
m
1943 te
Antwerpen gehouden
gehouden voor
voor het
het
Hooger_
Instituut voor Kunstgeschiedenis
Hooger
_Instituut
Kunstgeschiedenis
Ze geven
geven een zeer
en Oudheidkunde.
Oudheidkunde. Ze
zeer sugsuggestief, synthetisch inzicht in
gestief,
in Bach's
Bach's mumuziek met een
ziek
een meer
meer gedetailleerde
,gedetailleerde analyse
analyse
van de
de Johannes-Passion,
Johan·nes-Passion, .de
de MatthaeusMatthaeusPassion en
en de
de H
H moll-Messe.
moll-Messe.
Eenmaal rustige,
Eenmaal
rustige, pittoreske steden
steden aan
aan
de hemelblauwe
de
hemelblauwe zee,
zee, hebben
hebben achtereenachtereen'volgens Tobroek,
Tobroek, Or~n,
Oran, Bizertha, Catana,
-,olgens
Catana,
Syracuse
Napels' de
deverschrikkingen
verschrikkingen
Syracuse en Napels
en de
en
de verwoesting
verwoesting gekend
,gekend van
van den
delJl ooroorlocr.E.
E. v.
v. d.
lo~.
d. H.,
H., die
die deze
deze steden
steden vroeger
vroeger
bezocht, laat in
bezocht,
in deze
dezefijn-humane
fijn-humane reisreisschetsen nog
schetsen
nog eens
eens gansch
gansch hun
hun vroegere
vroegere
karakteristieke schoonheid
karakteristieke
schoonhéid herleven.
herleven.
Dr. A.
Dr.
A. V.
V. D.
D. schenkt
schenkt ons
ons een
eenlevenslevensbeschrijving van den grooten Nederlander,
beschrijvi'ng
Nederlander,
Andreas Vesalius,
den schepper
Andreas
VesaLius, den
sChepp'er van de
de
anatomie van het
anatomie
hetmenschelijk
menscheli;)k lichaam.
lichaam.
Aan de
de groeiende
~oeiende belangstelling,
belangstelling, die
die in
in de
de
laatste jaren
laatste
Jaren omtrent
omtrent Vesalius
Vesalius ontstaan
ontstaan
is, komt dit
dit boekje
boekje te
te geschikter
geschikter tijde
tijde tetegemoet.
Het laatste
Het
laatste deeltje
deeltje der
der reeks
reeks is
is een
een
herdruk van het
herdruk
het mooie
mooie werkje
werkje van
van Prof.
Prof.
Dr. M.
Dr.
M. over
over Memling,
Memling, dat reeds
reeds bij
bij zijn
zijn
eerste verschijning
verschijning terecht den
den grootsten
grootsten
bijval
Streven IX,
bijval had gevonden.
gevonden. Cfr.
Cfr. Streven
nr 3,
3, Februari
Februari1942,
1942, blz.
,blz.262.
262.

Pol HEYNS,
HEYNS, Pailmzandag.
P8Ilmz0Dda.g. Een
Een volkskunvolkakundige stu!die.
studie. --d'i:ge
- De.
De Erewacht
Erfiwacht I, De
De
Nede+rlandisehe
Nedea-landlsche Boekhandel,
Boek!handel, AntwerAntwerFr. 16.
pen, 1943,
1943, 72
72 +biz.
,blz., , Fr.
16.
Na de twee
twee interessante
interessante Erfwacht
Erfwachtdeeldeeltjes van
tjes
van H.
H. Jespers,
Jespers, isisook
ookdeze
deze studie
studie
van Pol
Pol Heyns
Heyns zeer
zeer welkom.
welkom. Bondig
Bondig en
en
overzichtelijk
worden er
er de
overzichtelijk worden
de vele
vele gebruigebruiken op
op Palmzondag
Palmzondag in historische
historische rangrangken
orde opgegeven.
opgegeven.
Zoekt
Zoekt de
de schrijver
s'chrijver den uitleg
uitleg over
over het
het
vroeger
hier en
vroeger hier
en daar
daar iningebruik
gebruikzijnde
zijnde
vleesch
derven op
vleesch derv,en
op Palmzondag,
Palmzondag, niet
niet te
te
ver
ver?? De
De Zondag
Zondag zelf
zelf werd
werd immers
immers nooit
nooit
als vastendag aangezien,
en
er
is
dus
ook
aangezien, en er is dus ook
geen reden
reden om
om in
indie
diegeplogenheid
geplogenheid een
een
geen
compensatie te zien voor het zich te goedcompensatizvrhcegod
doen
doen aan
aan oliebollen
oliebollen en
en andere
andereheerlijkheheerlijkheden,
den. op
op dien
d'ien dag
dag gebruikt.
gebruiltt.
Wij
Wij missen
missen ook
ook eenigszins
eenigszins het
het vragenvragenlijstje
lijstje op
op het
het einde,
einde, dat
dat het
hetvoorgaande
voorgaande
deeltje
deeltje wél
wél bezat,
bezat, en dat
dat aan
aanbelangstelbelangstellende «
leeken »» toeliet
toeliet zelf eens,
« leeken
eensl in
in eigen
eigen
buurt, naar
naargelijkaardige
gelijkaardige gebruiken
gebrUiken rand
rond
te kijken,
kijken, met
met een
een tikje
tikjemethode.
methode.
J. Burvenich
Burvenlch
Hendrik JESPERS,
JESPERS, De Oogst
Oogst gaat
gaat in.
In. Een
Een
oclkskundige
1C1ltskundige studie.
studie. -- De
DeNederlandNederlandache
sche Boekhandel,
Boekhàndel, Antwerpen,
Antwerpen, 1943,
1941!,
74
74 —
- IV blz.,
ibIz •• Fr.
Fr. 15.
15.
Een
Een aanloop
aanloop om
de gegevens
gegevens rond
rond het
het
om de

oogstwerk
verzamelen. Dat
l11ier geen
geen
oogstwerk te
te verzamelen.
Dat hier
synthese gegeven
gegeven kon
kon worden
worden isisduidelijk.
duidelijk.
Maar
hopen wij,
velen
Maar met
met den
den auteur hopen
wij, dat velen
dit
werkje zullen
zullen doormaken
doormaken en de
d'e handit werkje
den
de mouwen
mouwen steken
steken om
om in
In eigen
eigen
den uit de
streek
op verkenning
verkenning uit
te trekken.
trekken. De
De
streek op
uit te
schrijver
veel goede
goede aanaanschrijver geeft
geeft daartoe
daartoe veel
duidln~en,
beduidingen,die
die zullen
zullen beletten
beletten dat
dat beginnelmgen
te voorbarige
voorbarIge besluiten
besluiten
ginnelingen al
al te
trekken.
Misschien hadden
daar
trekken. Misschien
hadden hier
hier of
of daar
herhalingen
kunnen vermeden
vermeden worden.
worden.
herhalingen kunnen
Ook
blz. 53
niet
Ook wordt
wordt b.V.
b.v. op blz.
53 bet
het ver,band
verband niet
gelegd
voor den
den uitleg
uitleg van
vandede«kariole»
«kariole»gelegd voor
roep,
tusschen de
Interpretatie van
van den
den
roep, tusschen
de interpretatie
schrijver,
recht naar
naar het
het Kyrie
Kyrie
schrijver, die
die te'
t e recht
Eleison
verwijst, en
en den
den Franschen
Fransohen uituitEleison verwijst,
leg door
door «Seigneur».
«Seigneur».
Warm
aanbevolen,
niet
het
minst
om
Warm aanbevolen, niet
minst om
de gezonde
.gezonde opvattingen
opv(l.ttingen over
over volksgebruivolksgebruiken.
J. Burvenich
ken. J. Burvenich
Sint Nikl.aaals
in de
Jan
DIE S'OHlUY'DER.
Niklaail in
S CHUYTER, Slfnt
Jan. DE
~nde
inde
devolksgebruiken.
v,oIbg6lbruiken. —
legende eJI.
en in
iBoekuil
en Karveel,
xaroveel, Antwerpen,
Antwerpen. 1944,
1944,
Boekuil en
S

blz.,
48 lili
.• Fr.
Fr. 15.
15.

Jan
Slgnorken, zijn
zijn
Jan DE
DE SOHUYTER,
SOHUY, OpOp
Signorken,
Boekuil
legenden
en zijn
zijn oorsprong.
oonproJLg. —
- BoekuiI
legenden en
en Karveel
Kial'lVeel ,Antwerpen
,AnltweJ:ll)en,1944,
,19414. 123
100 blz.,
blz.,
Fr. 22.
geïll..
geïll., Ifuo.

Deze
twee deeltjes
deeltjes van
van de
deKarveelKarveelDeze twee
Folklorereeks
een mooie
mooie belofte.
belofte.
Folklorereeks zijn
zijn een
Beide
werk van
van den
den Voorzitter
Voorzitter
Beide zijn
zijn het
het werk
van
de Vereenigingvan
Vereeniging vanAntwerpsche
Antwerpsche
van de
Folkloristen.
Een ruime
ruime documentatie,
documentatie,
Folkloristen. Een
oordeelkundig
den bebeoordeelkundigaangebracht,
aangebracht, laat
laat den
langstellende
idee te
te
langstellendetoe
toe zich
zich een
een vast
vast idee
vormen
over de
de behandelde
behandelde onderwerpen.
onderwerpen.
vormen over
De
is een
eentikje
tikjeslordig,
slordig, het
hetgevolg
gevolg
De taal is
wellicht
het vele
vel~ pluizen
pluizen in
in het
het volkvolkwellicht 'van
van het
sche
dialect.
sche dialect.

Sint
Niklaas in
in de
de legende
legende en
in de
de
Sint Niklaas
en in
volksgebruiken,
ons een
een zeer
zeer iningeeft ons
volksgebruiken, geeft
teressant
ove=icht over
over de
de beteekenis
beteekenis van
van
teressant overzicht
den
de vele
v·ele legenden
legenden met haar
haar ooroorden Sint, de
sprong
en onderlinge
onderlinge afstamming,
afstamming, Sint
Sint
sprang en
Niklaas als
als Patroonheilige,
Patroonneilige, Sint
Sint Niklaas
Niklaas
Niklaas
voortzetting van
van een
eenheidensche
heidensche overleoverlevoortzetting
volksgebruiken, enz.
enz.
vering, volksgebruiken,
Op S'ignorken,
Z'iin legenden
legenden en
en zijn
RliJnooroorSignorken, zijn
sprong, schijnt
inderdaad een
een definitief
definitief
schijnt inderdaad
licht
te werpen
werpen op
op het
het probleem
probleem van
van den
den
licht te
oorsprong
die veel
veel omstreden
omstreden figuur,
figuur,
oorsprong van
van die
waar zelfs
zelfs hedendaagsche
hedendaagsche Antwerpenaars
Antwerpenaars
en
Mechelaars hun
hun strijdlust
strijdlust bij
bij voelen
voelen
en Mechelaars
opkomen.
heer de
de
opkomen.De
De studie
studie van
van den
den heer
Schuyter, aangevuld
aangevuld door
door interessante
interessante adaddenda- van
Jozef van
van Balberghe,
Balberghe, weerweerdendavan Jozef
klaar en
enduidelijk
duidelijk de
de zeer
zeerverlokkeverlokkelegt klaar
lijke legenden
legenden van
Collin de
Plancy en
en
lijke
van Collin
de Plancy
Bogaerts, bouwt aan de
de hand
hand van
van archief
archief
Bogaerts,
overgeleverd volksgebruik
volksgebruik de nuchtere
nuchtere
en overgeleverd
theorie op
op van
vanden
denSpaanschen
Spaanscheninvloed
invloed
theorie
van Cervantes,
Cervantes, in
in eer!ee:if - gebruik
tot
van
gebruik dat tot
doel had
had ««een
doordraaier tot
totvoorwerp
voorwerp
doel
een doordraaier
van verachting
verachting te
te maken,
maken, tot
totrecreatie
recreatie
van
de kermisgasten
kermisgasten »,
», en
en besluit
besluit:: ««dat
van de
dat
die smijtpop
smijtpop met
met een
een Antwerpsche
Antwerpsche overoverdie
levering niets
niets te
temaken
makenheeft
heeft»
(blz.94).
94).
levering
» (biz.
Talrijke illustraties, in
in appendix
appendix aangeaangeTalrijke
maken van
van deze
deze twee
twee deeltjes
deeltjes een
een
bracht maken
mooie bijdrage tot
tot heemkundige
heemkundige verrijking
verrijk~ng
mooie
van ons
land.land. J. Burvenich
J. Burvemch
van
ons

Dr. Wilhelm
Wilhelm STUCKART,
STUCKART, Dr.
Harry v.
v.
Dr.
Dr. Harry
R!OSEN 'V.
HOEWEL, Dr. Rolf
Rol! SCHIESCHI'EROSEN
v. HOEWEL,
lDERiMIAlR.,
Der Staa4saufbau
Sta.Bibslllllfba.u der
der
DERMAIR,
Der
Deutechen Rei
Beidh.s
in systematischer
systematischer
Deutsehen
9hs in
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weken was ondergebracht. Het arme kind, van zijn ouders gescheiden, schonk
haar vertrouwen a an deze Zuster, wier goedheid voor haar de moederlijke
teerheid vervangen moest. Naar het getuigenis van Pater da Fonseca, schreef
Zuster Godinho in 1937 dat de kleine Jacinta haar v an een groote straf had
gesproken waarmede de Hemel de menschen bedreigde, indien dezen zich niet bekeerden (9) . Den 19en en den 30ell November 1939 vernam Pater da Fonseca van
dezelfde Zuster nieuwe bijzonderheden. Jacinta zou dikwijls gezegd hebben :
« als de menschen niet beter leven, zal God de wereld straffen gelijk Hij het
tot nog toe nooit gedaan heeft. Spanje zal het eerst getroffen worden », en
het kind zou ook gesproken hebben « over groote wereldgebeurtenissen die
rond het jaar 1940 zouden beginnen » (10) . Pater da Fonseca onderstreept
het belang v an deze voorzeggingen, maar hun bel an g zou veel grooter geweest
zijn, waren ze hem met eenigermate bepaalde bijzonderheden medegedeeld
vóór hun verwezenlijking. Met . een zekere verlegenheid neemt men waar, dat
de meer bepaalde aanduidingen slechts na de feiten zijn gekomen. Laten wij
echter onderstellen, dat de aan Jacinta toegeschreven woorden alle door haar
werden uitgesproken. Zou men er d an een gedeeltelijke maar vervroegde
bekendmaking in moeten zien v an het geheim dat Lucia in 1941 a an het licht
bracht ? Niet precies. Want het geheim van Lucia noemt Sp anje niet, en al
rept het over een grooten oorlog die onder het Pontificaat v an Pius XI zou
beginnen, het duidt geen jaartal a an voor den aanvang der ramp (11) . In de
vertrouwelijke mededeeling van Jacinta zou dus eerder een onderwerp aangeraakt zijn, dat met het beroemde geheim in verband staat.
Zuster Godinho heeft nog getuigenis afgelegd over een andere openbaring
welke Jacinta te Lissabon v an Onze Lieve Vrouw ontvangen had. Deze behelsde
de bedreiging met een vreeselijke straf, een burgeroorlog namelijk die in
Portugal zou w oeden en v an de stad Lissabon een beeld der hel zou maken (12) .
Jaren zijn voorbij gega an zonder dat deze voorzegging vervuld werd. Men
mag zich afvragen of de Godde lijke barmhartigheid van de uitvoering dezer
bedreiging heeft afgezien, dan wel of deze nog te duchten zou zijn. Men mag
zich ook afvragen of misschien de verbeelding v an de kleine zieke niet de
eenige oorzaak is geweest v an een zoogezegde openbaring. Wij beschikken
over te weinig gegevens om deze vragen te beantwoorden. Maar ziehier wat
bij dit alles onze belangstelling ga an de maakt : gezamenlijk 'beschouwd lijken
de aankondigingen van straffen door de kleine Jacinta wel verwant met de
dreigende voorzegging die wij aantreffen in het door Lucia opgeschreven
geheim. Welke d an ook de oorsprong zou zijn -- natuurlijk of bovennatuurlijk
-- van Jacinta's mededeelingen, ze schijnen verband te houden met het geheim
van Fatima. Men is geneigd ze te nemen als een soort aanvulling ervan.
In 1927, tien jaar na de verschijningen in de Cova da Ilia, werd Lucia door
baar geestelijken leider verzocht hem schriftelijk verslag uit te brengen over
bepaalde van God ontvangen gunsten. Nu gebeurde het, zegt ze ons, dat het
geheim van Fatima in die gunsten was besloten. Moest het dus openbaar
gemaakt worden ? Zij nam haar toevlucht tot het gebed en vroeg aan God
wat zij doen moest. Zij ontving dan volgend antwoord : « Schrijf, mijn dochter,
schrijf alles wat men u vraagt, schrijf ook wat Onze Lieve Vrouw u kennen
liet in den tijd der verschijningen, toen Zij over deze godsvrucht sprak, maar

(9) Zie L. G. da FONSECA, S.J., Maria spricht zur Welt,
4e en 5. uitg., Rome,
1942, blz. 146, noot 1.
(10) Op. cit., blz. 39, noot 1.
(11) Wij zullen mien dat het een teeken aankondigt, waaraan het mogelijk zal zijn
de nabijheid van den grooten oorlog te erkennen. Maar het zwijgt over den datum
waarop dit teeken zal gegeven worden.
(12) Zie J. GALAMBA de OLIVEIRA, Jacinta, 3e uitg., Fatima, 1942, blz. 197-198.
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ga voort met zwijgen over de rest v an het geheim » (13) . In het geheim is
slechts spraak v an één godsvrucht, die tot het Onbevlekt Hart van Maria.
Over deze gaat het hier dus. De gunsten waaromtrent de geestelijke leider
nadere inlichtingen verlangde, schijnen dus degene te zijn die op dezelfde
godsvrucht betrekking hebben. Nu vernemen wij juist van elders, dat Lucia,
den 10" December 1925 en den 15en Januari 1926, belangrijke openbaringen
ontving betreffende de beoefening v an de godsvrucht tot Maria's Onbevlekt
Hart (14) . Over deze openbaringen moeten wij nog handelen. Maar in hoever
maakte Lucia in 1927 het geheim bekend ? Pater da Fonseca, die een copij
bezit van het aan den geestelijken leider overhandigd verslag, zegt het ons
niet. De bekendmaking zal wel heel beperkt gebleven zijn; anders had hij niet
verzuimd de kostbare overeenstemming aan te geven tusschen de mededeeling
Ivan 1927 en die v an 1941.
Tien jaar later trouwens, in 1938, schreef Lucia aan den Bisschop van Leiria,
dat groote straffen, geschikt om den Heiligen Vader diep te bedroeven, nu
« hun verwezenlijking zeer nabij » waren. Zij bekende, dat deze woorden het
geheim eenigermate ontsluierden; maar, voegde zij erbij : « Ik ben het niet;
Onze Lieve Heer is het die mij gebruikt » (15) . Rond dien tijd verklaarde zij
zich, in een onderhoud met E. H. de Oliveira, bereid een gedeelte v an het
geheim bekend te maken « indien Mgr. de Bisschop [van Leiria] het vroeg » (16) .
Maakte zij feitelijk daarna iets bekend ? In een recenten brief waarin zij het
in Augustus 1941 medegedeelde geheim nader verklaart, herinnert zij den
Bisschop van Leiria er aan, dat zij vanaf 1938 begon te vragen « de eerherstellende Communie op den eersten Zaterdag [van elke maand] en de toewijding van Rusland [aan het Onbevlekt Hart van Maria] » (17) . Dit verzoek
nu is hetzelfde als dat van Onze Lieve Vrouw in het geheim. Om het te doen,
zal Lucia zich wel beroepen hebben op Maria's boodschap.
Drie jaar later eindelijk werd Lucia door den Bisschop van Leiria verzocht
hem een nauwkeurig verhaal der verschijningen op te zenden « zonder iets over
te slaan dat nu mocht bekend gemaakt worden ». De zienster ging op dat verzoek
in; den 31" Augustus 1941 zond zij hem een verslag dat onder meer de openbaring van het geheim bevat (18) . Zij maakt het bekend, verklaart zij, « alleen
uit gehoorzaamheid en met het verlof van den Hemel » (19) . Nochtans stelt zij
het niet als volledig voor; één deel op drie, zegt ze, moet nog verborgen blijven.
Verscheidene malen werd het geheim sedertdien gepubliceerd op grond van
Lucia's verslag, maar met geenszins onbeduidende varianten. Drie van deze
publicaties zijn belangrijker dan de andere : wij vinden ze respectieve lijk in de
levensbeschrijving van Jacinta door E., H. de Oliveira (20) , in La Madonna di
Fatima door E. H. Moresco (21) en in` Le Meraviglie di Fatima door Pater da
.

(13) da FONSECA, Maria spricht ... , blz. 28.
(14) Op. cit. , blz. 253-254.
(15) GALAMBA de OLIVEIRA, Jacinta ..., blz. 195.
(16) Op. cit., blz. 113.
(17) Op. cit., blz. 195. Het is niet waarschijnlijk dat zij toen veel meer liet weten ;
want verder zullen wij een passus ontmoeten uit een brief waarin zij eigenlijk bekennen zal dat het detail van het geheim door haar niet vóór Augustus 1941 geopenbaard werd (zie verder, blz. 209-210) .
{18) Zie MORESCO, La Madonna di Fatima, 3e uitg., Milaan, 1942, blz. 11, 172.
(19) BARTHAIS - da FONSECA, Fatima, merveille inou'ie, 2e uitg., Toulouse, (1943),
blz. 52.
(20) Zie Jacinta, biz. 105, 113-114.
(21) Zie MORESCO, La Madonna ... , blz. 172-174. Mgr. CRUYSBERGHS (Adveniat
regnum Marice, Antwerpen, 1943, blz. 19-22) en P. JONGEN (O. L. Vrouw van Fatima,
Missionaris van God, Leuven, 1944, blz. 79-81) vertalen de lezing van E. H. MORESCO.
Maar P. Jongen voegt er in een noot dewoorden van O. L. V. aan toe, volgens
de lezing van E. H. de OLIVEIRA (op. cit.,, blz. 81, noot 1).
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ving van de hel meenen moet. Zonder aarzelen antwoorden wij, dat men er
niet aan hoeft te denken ze letterlijk voor de werkelijkheid op te nemen. Zonder
twijfel leert de godgeleerdheid, dat de verdoemde niet alleen de gewetenswroeging en de berooving van het Godsaanschouwen ondergaat, maar ook
andere pijnen die hem kwellen op verschillende wijzen en tot in zijn betrekkingen met de buitenwereld. Er zijn theologen die in al deze kwellingen hoofdzakelijk natuurlijke gevolgen zien van de definitieve wilsontaarding welke de
verdoemde in zich bewerkt heeft. Deze ontaarding, verklaren ze, belet vanzelf
den' toegang tot de onuitsprekelijke vereeniging die het Godsaanschouwen
eigen is; zij gaat noodzakelijk met een eeuwige wroeging gepaard, zij verhindert
het ontvangen van de aanvullende bovennatuurlijke verheerlijking, die in de
harmonieering bestaat van het geheele wezen — het verrezen lichaam incluis —
met het leven in de aanschouwing; zij werkt integendeel storend in, zoodat het
geheele wezen van den verdoemde in een pijnlijk verzet komt met een wereld
door innerlijke finaliteit naar God gericht ; ten gevolge daarvan wordt de
buitenwereld de faltering van den verdoemde, het vreeselijke « vuur » waar de
H. Schrift van spreekt (25) . Maar laten we over de hellepijnen niet discussieeren. Wat er ook van weze, de duivels hebben niet « de afschuwelijke en walgelijke gestalte van vreeselijke en onbekende dieren »; zij hebben zelfs heelemaal
geen lichamelijke gestalte. De aflijvige zielen van hun k ant hebben evenmin
« een menschengedaante » waarin zij zouden voorkomen als « doorschijnende
kolen »; en dit volstaat om te beletten, dat men aan Lucia's beschrijving meer
zou toekennen d an een symbolische beteekenis. In principe is er wel niets
tegen, dat een bovennatuurlijk visioen, evengoed als een schilderij b.v., de werkelijkheid symbolisch zou weergeven. Men moet er zich alleen voor wachten
letterlijk op te nemen wat anders dient verklaard te warden.
Een moeilijkheid blijft toch. Pater Sertillanges schrijft over de hel, dat de
symbolische beschrijvingen ervan — die van Dante bij voorbeeld; degene die
geïnspireerd zijn door de schilderijen van Fra Angelico, van Michel Angelo,
van anderen, — dat zulke beschrijvingen « thans beter vervangen zouden
worden, want ze staan te ver af van wat men als waarheid kan onderstellen,
en zij verbijsteren den geest » (26). Als men dat oordeel zou willen beamen
zal men dan ook niet geneigd zijn te besluiten, dat het visioen der hel, d oor
Lucia opgeteekend, geen bovennatuurlijken oorsprong k an hebben ? Dit besluit
ware echter onvoldoende gegrond. Want indien een bovennatuurlijk wezen
aan kinderen een visioen wil verleenen, dat hen het vreeselijke van de hel
zal doen vatten, moet het hun dan geen beeld voor oogen stellen waarin de hel
voor hen herkenbaar is, een beeld namelijk dat min of meer overeenstemt met
reeds bekende afbeeldingen of beschrijvingen ? En het is toch heel waarschijnlijk, dat de afbeeldingen en de beschrijvingen der hel zooals onze zienertjes ze
kenden, deze voorstelden als een grooten vuurpoel, gevuld met « zielen » en
met duivels. Volgt daaruit niet, dat een beeld, ongeveer gelijk Lucia het
beschrijft, den bijna onvermijdelijken inhoud uitmaakte van een hellevizioen
voor deze kinderen ? Men kan ook onderstellen, dat de zieners plots van den
Hemel een buitengewoon intens . bewustzijn ontvingen van de afschuwelijkheid
van zonde en verdoemenis, en dat dit bewustzijn begeleidenderwijs in hun
verbeelding een visioen opriep, opgebouwd uit beelden latent in hun geheugen
aanwezig. In dat geval zou het visioen van de hel nog eenigermate een
bovenaardsche oorzaak hebben : zonder onmiddellijk voortgebracht te zijn
(25) Hebben onlangs in dien zin geschreven : A. D. SERTILLANGES, O.P., Catéchisme des incroyants, dl. II, Parijs, 1930, blz. 185-216; H. DOMS (vert. B. Lavaud), Autour
du problème des peines de t'enfer, in Supplément cie la vie spirituelle,
dl. LXI, Oct.
1939-Dec. 1939, blz. [16]-[41] ; H. RONDET, S.J., Les peines de Penter, in Nouvelle
revue théologique, dl. LXVII, 1940, blz. 397-427.
(26) A. D. SERTILLANGES, O.P., op. cit., blz. 186.
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Onbevlekt Hart de bekeering van dat l an d bekomen en het vreeselijke conflict
weerhouden; daar deze opdracht echter niet op tijd geschiedt, ontbrandt het
geschil; maar ten slotte zal de toewijding van Rusland toch geschieden; het
land zal zich dan bekeeren, wat het einde zal beteekenen v an den oorlog dien
het aanstookte.
Om twee redenen noemden wij de zoo samengevatte lezing particularistisch.
Vooreerst omdat het object van de toewijding aan het Onbevlekte Hart hier
een bepaald l an d is, Rusl an d; terwijl het, volgens de an dere lezing, de geheele
wereld is. Ten tweede, omdat het aanstaken v an den oorlog hier aan de
Russische propag an da wordt toegeschreven, terwijl de an dere lezing ze meer
in het algemeen wijt aan de verspreiding v an groote dwalingen op de wereld.
Men ziet dus meteen, waarom de andere lezing universalistisch mag heeten.
M aar de kenmerkende varianten van deze tweede lezing dienen genoteerd.
Er zijn er drie, die wij aanhalen volgens E. H. Moresco. Ziehier de eerste :
waar we schreven : « Ik zal de toewijding komen vragen van Rusl an d aan
mijn Onbevlekt Hart », vindt men : « Ik zal de toewijding komen vragen van
de wereld aan mijn Onbevlekt Hart » (28) . Ziehier de tweede : wij vertalen :
« Zooniet zal het [Rusland] zijn dwalingen over de wereld verspreiden »;
in de plaats daarvan leest men : « Zooniet zullen groote dwalingen zich over
de wereld verspreiden » (29) . En dit is de derde : onze vertaling luidde :
« De Heilige Vader zal mij Rusland toewijden, dat zich bekeeren zal »; daartegenover staat : « De Heilige Vader zal mij de wereld toewijden, Rusland

zal zich bekeeren » (30) .
Quantitatief gesproken, zijn deze varianten gering. Maar zij wijzigen merkelijk de beteekenis van de boodschap van Fatima. Rusland is niet meer de
oorzaak van den oorlog door zijn goddelooze propaganda; evenmin is het dit
land dat toegewijd moet worden aan het Onbevlekt Hart om den vrede te
bekomen. Blijft dat de vrucht van de toewijding de bekeering van Rusland
zal zijn en de vrede; maar de context laat niet meer verstaan, dat de vrede
uit die bekeering zal voortvloeien. Over het algemeen hangt alles niet meer
samen gelijk in de particularistische lezing; de logische banden gaan los.

Ze waren vastgelegd tusschen het aanstoken van den oorlog door de goddelooze
propaganda van Rusland en de toewijding van dat land om den vrede te
bewaren; tusschen deze toewijding en de werkelijke bekeering van Rusland;
tusschen de bekeering van dezen brandhaard voor de wereld en het behoud
of het herstel van den vrede. Al deze lAnden zijn weg. De wereld wordt nu
toegewijd aan het Onbevlekt Hart van Maria, en zonder dat men ziet waarom,
volgt de bekeering van Rusland. op die algemeene toewijding. De bekeering
van Rusland blijft met den wereldvrede gekoppeld; maar de reden van dit
samengaan ziet men niet, daar Rusland den oorlog niet meer aanstookt door
een goddelooze propagan da. Zoo los liggen de logische banden, dat het geheel,
wiens structuur werkelijk stevig was, nu nogal uiteenvalt. Maar het volstaat
niet op de verschillen nadruk te leggen; het komt er op a an de lezing te
(28) La Madonna ... , blz. 173-174.
(29) La Madonna ..., blz. 173 ; Barthas - da Fon seca wijkt hier van E. H. Moresco
en van P. da Fonseca af. Bij hem vindt men : « Anders zal het [Rusland, waarover
sprake in voorgaanden zin] zijn dwalingen over de wereld verspreiden, oorlagen en
vervolgingen tegen de Kerk verwekken, enz. » (Fatima ... , blz. 54; zie ook BARTRAS,
IZ était trois ... , blz. 74) .
(30) La Madonna ... , blz. 174. P. da Fonseca onderbreekt de aanhaling van het
geheim na de woorden « eindelijk zal mijn Onbevlekt Hart triomfeeren » ; daarop gaat
hij verder : «Op welke manier? Misschien is dat een deel van het geheim dat ons te
rechter tijd zal worden geopenbaard ; ondertusschen weten wij enkel dat de H. Maagd
aan de toewijding van de wereld de belofte heeft verbonden dat Rusland zich zou
bekeeren en dat een tijd van vrede aan de wereld zou worden geschonken. Portugal
zal het geloof bewaren» (Maria spricht . . ., blz. 39) .
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nog werkelijk een naklank is van de geheimzinnige woorden aan de herdertjes
van Fatima toevertrouwd.
IV. COMMENTAAR EN OPMERKINGEN
ONDER HET PONTIFICAAT VAN PIUS XI

Vreemd is het wel, dat er een aanduiding van tijd in het geheim voorkomt, welke
met feiten van vóór de redactie ervan op het eerste zicht tegenstrijdig schijnt te
zijn. De «andere» oorlog, nog «erger» dan de eerste, wordt aangekondigd als zou
hij beginnen «onder het Pontificaat v an Pius XI» (35) . De context duidt aan,
dat de eerste die v an 1914-1918 was. De nieuwe k an all een de hedendaagsche
wereldoorlog zijn. Maar iedereen weet, dat deze uitbrak den 1" September
1939, onder het Pontificaat van Pius XII, die den Z en Maart 1939 tot Paus was
verkozen. Zoo men de voorzegging niet in gebreke wil vinden, en dat, zooals
gezegd, betreffende feiten die, wanneer zij opgeschreven werden, heel bekend
waren, dan moet men een zekeren aanvang van den hedendaagsehen oorlog
ontdekken vóór den dood van Pius XI. Kanunnik Barthas heeft er een gevonden : « Het geldt hier duidelijk », schrijft hij, « den Spaanschen burgeroorlog
die in een zeker opzicht een inte rnationale oorlog was en het voorspel van den
wereldoorlog » (36) . Onmogelijk kan men echter toegeven, dat de Spaansche
oorlog als de eerste phase was van den huidigen oorlog; als men de zaken
tenminste beschouwt gelijk ze zich objectief voordeden. Hoeft zijn verklaring
dan verworpen te worden ? Niet noodzakelijk. W ant Lucia is een eenvoudig
mensch dat tijdens den vreeselijken burgeroorlog in Spanje leefde (37). Het
ware niet verwonderlijk, zoo zij zich den huidigen oorlog slechts kon voorstellen
als een opnieuw ontbranden en zich uitbreiden v an den vorigen, waarvan zij
al de gruwelen gezien had. De tekst van het geheim schijnt bij zijn schrijfster
zulke geestesgesteltenis a an te duiden. Wij hebben voldoende beklemtoond,
dat én de hedendaagsche oorlog, én het behoud van den vrede of zijn terugkeer voorgesteld zijn als respectievelijk van Ruslands goddeloosheid of bekeering afhankelijk. Herlezen wij nog ee ns de beschrijving v an het uitbreken
van het confl ict : « Het [Rusland] zal zijn dwalingen over de wereld verspreiden, oorlogen _ en kerkvervolgingen opwekken; de goeden zullen gemarteld
worden, de Heilige Vader zal veel moeten lijden, verscheidene naties zullen
vernietigd worden ». Deze samenvatting leek ons reeds aan de ongetwijfeld
goddelooze ideologie v an , Sovjet-Rusland een rol toe te kennen, die ze niet
precies gespeeld heeft. Maar alles wordt heel duidelijk, als men hierin de
belichting der feiten ziet vanwege een kloosterzuster, nog geheel vervuld van
de herinnering aan den Spaanschen oorlog en aan de rol die Rusland daarin
speelde. Met Kanunnik Barthas zou men dus mogen zeggen, dat het geheim
van Fatima werkelijk zoo verstaan moet worden, alsof de Spaansche oorlog
de aanvang van den tweeden wereldoorlog was; maar dan met het voorbehoud
dat de redactie van het geheim sporen draagt v an den indruk die de vreeselijke
burgeroorlog op Lucia m aa kte.
Is geen andere . verklaring mogelijk ? Het zou zeker niet opgaan te beweren,
dat de hedendaagsche oorlog reeds eenigermate begon met het opnemen in
het « Reich », van het nieuwe Protectoraat Bohemen en Moravië, of met den
(35) Hoort iets als de vermelding van den naam van den Paus niet eerder
bij het historische dan bij het profetische genre ? Het schijnt inderdaad dat de
uitdrukking « onder het eerstkomende pontificaat » hier beter zou staan dan de
woorden « onder het pontificaat van Pius XI ». Maar indien er een verschuiving
plaats greep van de eerste uitdrukking naar de twe ede, zou dit ten slotte niet
belangrijk zijn.
(36) BARTHAS - da FONSECA, Fatima .
,
bliz. 53, noot 2.
(37) Na haar eeuwige geloften (3 October 1934) werd Lu cia naar het internaat
van Pontevedra in. Spanje gezonden. Zie BARTHAS - da FONSECA, Fatima .. .,
blz. 193.
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wel eigenaardig, dat Lucia in het glanzend verschijnsel geen waar noorderlicht
schijnt erkend te hebben. Zou ze er an ders over gesproken hebben als over
« het teeken, waaraan de sterrenkundigen den naam van noorderlicht hebben
willen geven » ? Maar deze zienswijze kan men onmogelijk bijtreden. Het
verschijnsel vertoonde al de kenmerken van het poollicht, en de meteorologen
vonden het niet bevreemdend. Het strekte zich wel buitengewoon wijd uit,
maar niet ongehoord wijd. Den gen September 1898, den 15" November 1905
en den 26" J anuari 1926, werd in België een noorderlicht waargenomen dat
ermede kan vergeleken warden (40) . De n 4en Februari 1872 was er een zichtbaar in bijna geheel de noordelijke hemisfeer, en den Zen September « deden
zulke verschijnselen zich tegelijk over geheel de aarde voor » (41) . Het is nu
wel niet onmogelijk, dat Onze Lieve Vrouw een zeldzaam meteorologisch
verschijnsel als teeken zou gesteld hebben van de nabijheid der a angekondigde
straffen. Het blijft nochtans heel redelijk hier omzichtig te werk te gaan.
Herlezen we den l aatsten zin van onze aanhaling : « God liet mij voelen
(sentir) dat het vreeselijk oogenblik naderde ». Deze woorden doen denken
aan een soort van voorgevoel, dat voor een bovennatuurlijke ingeving wordt
gehouden. Een bovennatuurlijk voorgevoel k an Lucia weliswaar geholpen
hebben bij het herkennen van een vroeger beloofd teeken. Maar het is niet
minder waar, dat tegenover zeldzame en _ geheimzinnige natuurverschijnselen
eenvoudige menschen dikwijls als het voorgevoel ondergaan van igroote rampen.
In een artikel, ongeveer zes weken na het hoogervermelde noorderlicht verschenen, leest men volgende opmerking : « Op verscheidene plaatsen bracht
dit schitterend hemelverschijnsel een indruk van onrust teweeg, ja zelfs van
schrik; w an t sommigen, vertelt men, kwamen er toe het te verklaren als den
voorbode van nakende rampen » (42) . Alzoo komt de verklaring van Lucia
in een banale psychologische omgeving voor, die ze niet precies geloofwaardiger maakt. Men kon hier overheen stappen, indien er geen ander teeken
was dat aan den invloed van recente gebeurtenissen deed denken, bij het
opteekenen van het geheim. Maar we troffen zulk een teeken reeds aan. Is
het dan vermetel zich af te vragen of misschien de natuurlijke indrukken
van Lucia bij het noorderlicht niet werden opgenomen in het geheim; of ze
er de woorden niet inbrachten over het onbekende licht, voorbode van de
groote kastijding ?
Hoe dan ook, na het hemelverschijnsel van begin 1938 bleef Lucia er van
overtuigd, dat groote ongelukken heel nabij waren. Rond Juni van hetzelfde
jaar schreef zij aan den Bisschop van Leiria : « Werkelijk ... was Jacinta diep
onder den indruk van bepaalde zaken in het geheim geopenbaard en haar groote
liefde tot den Heiligen . Vader en tot de zondaars deed haar dikwijls herhalen :
ik heb medelijden met - den Heiligen Vader; ik ben bedroefd om de zondaars.
Maar v an daag voeg ik er bij : indien zij nu leefde, dat die zaken zoo dicht bij
li.un verwezenlijking zijn (que estas coisas estdo tdo perto de se realisar) hoeveel
meer zou zij onder den indruk komen ! Zoo de wereld het oogenblik van genade
kende dat haar verleend wordt en boetvaardigheid deed! ... Geve de Hemel
dat uw aanbeveling van gebeden aan den Heiligen Vader en aan de priesters
gericht, gehoord en ingevolgd worde in alle werelddeelen » (43) . Volgens dezen
brief zou de Bisschop van Leiria bij den Heiligen Vader voetstappen aangewend
hebben, om iets als een kruistocht van gebeden te bekomen voor het afwenden
der kwalen die de wereld bedreigden. Welnu, daaromtrent troffen wij reeds een
(40) Zie S. DE BACKER, L'aurore boréale du 25-26 janvier 1938, in OW et terre,
43e jaargang, 1938, blz. 113.
(41) Zie L. RUDAUX, L'aurore bordale du 25 janvier, in La nature,
nr. 3020,
1 Maart 1938, blz. 143.
'(42) Art. cit., blz. 140.
(43) J. GALAMEA de ,OLIVEIRA, Jacinta . . . blz. 195.
,

205

VOORZEGGINGEN VAN FATIMA

andere inlichting aan. Men herinnert zich, dat Lucia schreef, enkele jaren na het
groote noorderlicht, hoe zij, daardoor gewaarschuwd, « de eerherstellende Cornmunie op den eersten Zaterdag en de toewijding van Rusland » (44) begon te
vragen. Heeft de Bisschop van Leiria aan deze vragen gevolg willen geven ? Het
schijnt van wel. Want volgens Pater Roschini lieten de Bisschoppen van
Portugal, den 13" Mei 1938, bij Paus Pius XI een smeekschrift toekomen, waarin
zij volgenden wensch uitdrukten : K Indien het Uwe Heiligheid geschikt voorkomt, moge dan ... de geheele wereld weldra toegewijd zijn aan dit Onbevlekt
Hart, om eindelijk verlost te worden van zoo groote en zoo talrijke gevaren,
en opdat de bemiddeling van de Moeder van God den vrede van Christus zou
doen stralen in het Rijk van Christus » (45) . Voegen wij hierbij dat, in 1940,
de vijfde uitgave van het Handboek van den B ed evaarder naar Fatima, uitgegeven onder het hooge toezicht van den Bisschop van Leiria, de eerherstellende Communie aanbeval van den eersten Zaterdag van de maand (46). Nochtans ging Pius XI op dit smeekschrift niet in; de toewijding aan het Onbevlekt
Hart van Maria werd slechts vier jaar later d oor zijn opvolger gedaan, toen
de oorlog reeds in vollen gang was.
In het licht van deze data en feiten, krijgt een groot deel van de boodschap
van Fatima een heel concrete beteekenis. Na het « onbekende licht » — zoo
leert ons het geheim — dat als voorteeken van den grooten oorlog gegeven
wordt, zal Onze Lieve Vrouw de toewijding van Rusland en eerherstellende
Communies komen vragen. De verwezenlijking v an die vraag zou de bekeering
van Rusland moeten bekomen en den oorlog verhinderen; maar ze zal niet
geschieden en de ramp zal uitbreken. Welnu, met het -< onbekend licht »
bedoelde Lucia, toen zij het geheim neerschreef, het noorderlicht van Januari
1938. In hetzelfde jaar had zij zelfs de vragen medegedeeld betreffende de
toewijding van Rusland en de eerherstellende Communie. Maar Pius XI, ondanks
het smeekschrift van de Portugeesche Bisschoppen, had de toewijding van
Rusland niet gedaan, en daarna was de oorlog losgebroken. De boodschap
kondigt verder aan, dat gedurende den oorlog de toewijding eindelijk geschieden
zal; maar dit punt zullen wij later bespreken.
EEN NIEUW THEMA

Men mag zeggen dat de boodschap van Fatima wel achtereenvolgens, op
verscheidene gebeurtenissen zinspeelt, maar om ze allen te beschouwen in
betrekking met de devotie tot het Onbevlekt Hart van Maria. Wij ha dden
gewenscht, dat dit laatste onderwerp, aan de katholieke vroomheid zoo dierbaar,
tot geen enkele moeilijkheid aanleiding zou geven. Maar het werd reeds geraakt
door het bezwaar omtrent de toewijding van Rusland; en nu moeten wij het
vraagstuk wel aanvatten, gesteld door het feit dat het geheele thema van het
Onbevlekt Hart maar laat in de geschiedenis van Fatima werd ingevoerd.
Wie de werken leest waarin de verslagen gebruikt werden welke Lucia van
1936 tot 1941 opstelde, ziet, dat de godsvrucht tot Maria's Onbevlekt Hart
er eenigermate de waarde in krijgt van een leitmotiv. Reeds had de engel, bij
zijn tweede verschijning, aan de zienertjes verklaard : « de Heilige Harten van
Jezus en Maria hebben met u plannen van barmhartigheid voor » (47) . Bij zijn
derde verschijning besluit hij als volgt de formule v an opdracht welke hij de
(44) Zie de meer volledige aanhaling hierboven, blz. 203.
(45) G. M. ROSCHINI, O.S.M., La Consacrazione a Maria, Milaan, (1943), biz.
35, noot.
(46) Manual do Peregrino da Fatima, 5e uitg., 1940, blz. 129. Volgens Barthas - da
Fonseca zou de aanbeveling reeds voorkomen op blz. 131 van een 5e uitg., ver(BARTHAS - da FONSECA, Fatima ... blz. 320 - 321) .
schenen in 1939
(47)

B

"ii

T"T.-_ AS - da FONSECA;

Fatima . •

blz. 27
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kinderen aanleert : « Door de oneindige verdiensten van zijn Heilig Hart en
door de voorspraak van het Onbevlekt Hart van Maria, vraag ik u de bekeering
der arme zondaars » (48). Onze Lieve Vrouw zelf, vanaf haar eerste verschijning, vraagt aan de kinderen : « Wilt gij lijden om de bekeering der zondaars
te bekomen, om de godslasteringen te herstellen, alsook al de beleedigingen
die het Onbevlekt Hart van Maria worden aangedaan » (49) ? Bij de tweede
verschijning, spreekt zij niet alleen meer over Maria's Onbevlekt Hart, gelijk
een ander dan zij het had kunnen doen, maar zij geeft dat Hart als het hare
aan : « Ja, binnenkort zal ik Jacinta en Francisco komen halen. Maar gij
moet langer hier beneden blijven. Jezus wil zich v an u bedienen om mij te
doen kennen en beminnen. Hij wil in de wereld de godsvrucht tot mijn Onbevlekt
Hart vestigen » (50) ; en nog : « Neen, mijn dochter, ik zal u nooit verlaten.
Mijn Onbevlekt Hart zal uw toevlucht zijn en de weg om u naar God te
geleiden » (51) . Na deze woorden zagen de kinderen « voor de rechterhand
der verschijning een hart omgeven met doornen die het v an alle kanten
doorstaken » (52) ; zij begrepen dat ze het Onbevlekt Hart van Maria zagen,
bedroefd om de zonden der menschen. In de derde verschijning pl aatst Lucia
het geheim, waarin het thema van Maria's Onbevlekt Hart de plaats inneemt
die men weet. Noteeren wij dat de hemelsche bezoekster hier wederom dat
hart als het hare aangeeft. Bij dezelfde verschijning leert zij aan de kinderen
een kort gebed : « Offert u op voor de zondaars », zegt zij hun, « en herhaalt
dikwijls, maar vooral als gij eenig offer brengt : o Jezus het is voor uw liefde,
voor de bekeering der zondaars en tot herstel v an de beleedigingen aan Maria's
Onbevlekt Hart aangedaan » (53) . Niet alleen de hemelsche boodschappers
spreken zoo over Maria's Onbevlekt Hart; ook de gesprekken v an de zienertjes
onderling raken, bij verscheidene gelegenheden, dat onderwerp a an (54) .
Welnu, men kan het volgende waarnemen : het thema van Maria's Onbevlekt
Hart, dat een zoo belangrijke plaats inneemt in de vierde en vijfde uitgave van
de Meraviglie di Fatima, ontbreekt nog beelemaal in de tweede uitgave van da t
werk, de laatste die verscheen vóór de verslagen vanaf 1936 door Lucia medegedeeld (55). Het zoo belangrijk werk van Visconde de Montelo Les grandes
merveilles de Fatima, bevat evenmin eenige bijzonderheid omtrent Maria's
Onbevlekt Hart (56) . Het lijkt dus wel, als zou het thema van Maria's Onbevlekt
(48) Op. cit., .blz. 28; zie ons vorig artikel, blz. 145.
(49) Op. cit., blz. 34.
(50) Op cit., blz. 43. Na de woorden : « Hij wil in de wereld de godsvrucht tot
mijn Onbevlekt Hart vestigen », gaat de tekst van P. da Fonseca aldus verder
a Aan hem die 'ze zal beoefenen,beloof ik* het heil ; die zielen zullen door God
bevoorrecht worden gelijk bloemen die ik voor zijn troon breng >> (Maria spricht .
29) . Waarom bleef deze zin in de Fransche adaptatie niet bewaard ? Misschien
stond hij den schrijver minder aan.
(51) ,BARTRAS - da FONSECA, Fatima ... , blz. 43.
(52) Ibidem.
(03) Op. cit. , blz. 51.
(54) Wij hebben hier de tweede uitgave aangehaald van Fatima, merveille inouie,
van BARTHAS - da FONSECA, maar wij hadden evengoed de 4e en 5e uitgave
kunnen aanhalen van Le Meraviglie di Fatima, van P. da Fonseca. Wij hebben
reeds gezegd, dat wij deze uitgaven enkel langs de Duitsche vertaling om kennen. In
deze laatste bevindt zich een synthetisch overzicht der bovennatuurlijke mededeelingen aan de zieners van Fatima gedáan waarin sprake is van het Onbevlekt
Hart van Maria (Maria spricht ..., blz. 252). Wij hadden ook de 3L uitgave van
Jacinta .. , door E. H. J. GALAMBA de OLIVEIRA of de 3e uitgave van La
Madonna di Fatima van E. H. MORESCO kunnen a anhalen. Het is niet overdreven
te beweren, dat in al deze werken de openbaring van O. L. Vrouw van Fatima
vooral een openbaring van het Onbevlekt Hart van Maria is.
(55) Zie L. G. •da FONSECA, Le Meraviglie di Fatima, 2e uitgave, Casale Monferrato, 1933. Sinds wij ons eerste artikel schreven, slaagden wij er in dit werk te
raadplegen. Zie ook de Portugeesche vertaling ervan Nossa Senhora de Fatima,
Porto, 1934.
(56) Zie de MONTJLO, Les grandes merveilles de Fatima, Parijs, 1930. Wij hebben
nu ook het oorspronkelijk Portugeesch kunnen raadplegen : As grandes Maravilhas
de Fatima, Lissabon, 1927.
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Hart alleen deel uitmaken van wat men de nieuwe geschiedenis van Fatima
noemen kan, degene die de recente verslagen van Lucia benuttigt (57) . Latere
verhalen van een ooggetuige kunnen weliswaar talrijke en kostbare stukken
toevoegen aan een fragmentair gebleven geschiedenis. Maar in de nieuwe
geschiedenis van Fatima ligt het thema van Maria's Onbevlekt Hart meer
dan welk an der ook Onze Lieve Vrouw op de lippen. Is het dan niet verwonderlijk, dat de grenslijn tusschen wat de kinderen in den tijd der verschijningen
mededeelden en verzwegen, zóó getrokken werd, dat dit thema geheel verborgen
bleef ? Een ander zwijgen, dat over de verschijningen van den engel namelijk,
leek ons reeds vroeger onvoldoende verklaard (58). Zullen wij een meer bevredigenden uitweg vinden, v an dit nieuw en bevreemdend zwijgen ?
Lucia, die getracht heeft het zwijgen over den engel en zijn verschijningen
aannemelijk te maken, brengt hier eveneens een verklaring. Over de nieuwe
woorden die zij aan de tweede verschijning van Onze Lieve Vrouw toeschrijft,
beweert ze : « Daaraan dachten wij, toen wij zegden, dat de Dame ons, bij de
verschijning van Juni, een geheim had medegedeeld. Zij had ons niet ,precies
opgelegd te zwijgen; maar wij voelden dat God ons a andreef om het te
doen » (59) . Jammer komt deze verklaring met de feiten slecht overeen. In den
loop van de maand October 1917, ondervroeg Kanunnik Formigáo Lucia en
Jacinta afzonderlijk over den datum, waarop hun niet een geheim maar « het
geheim » was. toevertrouwd. Beiden plaatsten het bij de verschijning van
Juni (60) . Men zou dus moeten aannemen, dat elk van beiden, over den datum
van het geheim ondervraagd, niet den datum aangaf van de boodschap, waarvan de bekendmaking hun verboden was, maar dien v an een mededeeling welke
zij zich door God aangezet voelden te verzwijgen. Behalve dat deze uitleg niet
heel waarschijnlijk voorkomt, heeft Jacinta hem v an te voren gelogenstraft.
'W ant, betreffende het geheim dat zij pas geplaatst had in de Juni-verschijning,
zeide ze nog dat het niet mocht onthuld worden : « omdat » zoo luiden haar
eigen woorden, « Onze Lieve Vrouw ons gezegd heeft het aan niemand mede
te deelen » (61).
Lucia beweert nog : « Ik hield verscheidene zaken voor geheimen, zonder
deze te zeggen » (62) . Het gold, legt ze uit, intieme dat het verboden was
bijzonderheden die onbescheiden vragen konden uitlokken over de boetpiegingen
van haar en haar neefjes; daaromtrent had zij aan Francisco en aan Jacinta
het zwijgen opgelegd; een priester aan wien zij haar gewetensangst ten
gevolge v an dat zwijgen toevertrouwde, stelde haar gerust en leerde haar
gelijk a an de twee andere zienertjes hun geheimen voor zich te bewaren (63) .
Weliswaar hebben de hemelsche openbaringen betreffende het Onbevlekt Hart
van Maria in de meeste gevallen verband met het intiem leven der kinderen.
Bev re emdend is het toch dat zoo talrijke en uiteenloopende geheimen zoo
eenparig bewaard werden, door deze kinderen die men met vragen overstelpte.
Overdrijven wij, als we zeggen dat, na de verklaringen van Lucia, iets van
de moeilijkheid toch overblijft ? Men kon daarover heenstappen, als er geen
tegenspraak gevonden werd, tusschen woorden v an Onze Lieve Vrouw die bij
de oude geschiedenis v an Fatima hooren, en andere die hooren bij de nieuwe.
(57) Men ziet in welken zin wij van een nieuw thema spreken. De godsvrucht
tot het Onbevlekt Hart van Maria alsook de Communie op den eersten Zaterdag
van de maand was reeds voor de verschijningen van Fatima bekend. Nieuw echter
is het invoeren in .de meer recente geschiedenis van Fatima van alles wat betrekking
heeft op het Onbevlekt Hart van Maria.
(58) Zie ons vorig artikel, blz. 144.
(59) BARTHAS - da FONSECA, Fatima . . ., blz. 44.
(60) de MONTELO, Les grandes merveiffes ... , blz. 75, 85.
(61) de MONTELO, Op. cit., blz. 75.
(62) BARTHAS - da FONSECA, Fatima ... , blz. 281, noot 1.
(63) Zie BARTHAS, If était trois ..:, blz. 115 - 116; BARTHAS da FONSECA,
Op, cit., blz. 159 -160.
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Maar zulke tegenspraak is er wel eenigszins. Den 27" September 1917 ondervraagt Kanunnik Formigáo Lucia over de Dame die haar bezocht : « Hebt gij
haar soms gevraagd wie zij was ? » Het kind antwoordt : « Ik heb het haar
gevraagd, maar zij heeft mij verklaard, dat zij het slechts den 13" October
zeggen zou [bij de laatste ontmoeting dus waarbij zij de kinderen had uitgenoodigd] » (64). Op den avond van den 13e°` October vraagt de K anunnik dus
opnieuw aan Lucia : « Heeft Onze Lieve Vrouw u gezegd wie zij was ? » En hij
ontvangt volgend antwoord : « Zij heeft mij gezegd dat zij Onze Lieve Vrouw
van den Rozenkrans was » (65) . Beschouwen wij nu de nieuwe geschiedenis
van Fatima, wat vinden wij d an ? Vanaf de tweede verschijning, die van den
13 Juni, spreekt de Dame niet alleen meer van « het Onbevlekt Hart van
Maria » — welke uitdrukking zij de vorige maand reeds gebruikt had —;
tot tweemaal toe gebruikt zij de woorden « mijn Onbevlekt Hart »; zij vertoont
zich daarna met een hart van doornen omringd (66) . Bij de volgende ontmoeting, die van den 13" Juli, verklaart zij in de geheime boodschap : « De Heer
wil op de wereld de godsvrucht vestigen tot mijn Onbevlekt Hart ... ik zal de
toewijding komen vragen van Rusland aan mijn Onbevlekt Hart en de
Communie van eerherstel op de eerste Zaterdagen ... Eindelijk zal mijn
Onbevlekt Hart triomfeeren. » (67). Dit alles komt hierop neer, dat zij zich
bekend maakte. Maar hoe kon zij laten hoorera, dat zij zich slechts den
13d1 October bekend zou maken, en dit reeds in Juni en Juli metterdaad doen ?
Men moet het toegeven, de nieuwe geschiedenis van Fatima harmonieert hier
maar slecht met de oude; wat eerder verontrustend werkt (68).
Zoo men om die ' reden eens te meer denkt aan min of meer recente aanvullingen, die zich bij het geheim zouden gevoegd hebben, dan komt men er toe
zijn aandacht te vestigen op een visioen dat Lucia gehad heeft, toen zij postulante`
was bij de Zusters van de H. Dorothea. Het Handboek van de n Bedevaarder naar
Fatima haalt dat visioen aan, waarin Onze Lieve Vrouw tot Lucia zegt : « Aan.
schouw, mijn dochter, mijn hart doorboord met doornen, die de menschen er
elk oogenblik insteken door hun godslasteringen en hun ondankbaarheid. Gij
tenminste, tracht mij te troosten en maak bekend, dat ik beloof in het doodsuur
met de genaden, voor het eeuwig heil noodzakelijk, degenen bij te staan die,
op den eersten Zaterdag van vijf opeenvolgende maanden, zullen gebiecht
hebben, de Heilige Communie ontvangen, het rozenhoedje gebeden, en gedurende vijftien minuten mij gezelschap zullen gehouden hebben in het overwegen
van de vijftien mysterin van den rozenkrans met het doel mij eerherstel
aan te bieden » (69) . Dat is, om met Kanunnik Barthas te spreken, « de groots
belofte » van Maria's Onbevlekt Hart (70) . Pater da Fonseca deelt ons mede,
dat Lucia dit visioen genoot den 10en December 1925 en dat, op den 15ep
Februari 1926, het kind Jezus ze aanmoedigde in een nieuw visioen « om de
godsvrucht tot het Onbevlekt Hart te verspreiden niettegenstaande de moeilijk(64) de MONTELO, Les grandes merveilles .
63. De exclusieve vorm (« slechts
8 .October ») dien wij aan dit antwoord geven, beantwoordt aan het oorspronke- den13
lijk Portugeesch : « Preguntei, mas declarou que so o diria a treze de Outubro »,
As - grandes Maravilhas ... , .blz. 74.
(65) de MONTELO, Les grandes merveilles, blz. 80.
(66) Zie hierboven, blz. 205.
(67) Zie hierboven, blz. 198.
.(68) Wij hebben den exciusieven vorm laten opmerken onder denwelken Lucia aan
Kanunnik Formigåo het antwoord van de H. Maagd overmaakte. De moeilijkheid
ware geringer, doch niet weggeruimd, zoo de Dame eenvoudig had geantwoord
dat zij zich den 13e. October zou bekend maken. Bij BARTRAS - da FONSECA is
de exclusieve vorm van het antwoord der Dame verdwenen, en dit tot in het
r documentaire deel » dat het proces-verbaal der ondervragingen vair Kanunnik
Forrnigáo weergeeft (Fatima .
blz. 33, 51„ 281).
(69) Manual do Peregrino da Fatima, 5e uitg., 1940, blz. 129.
, (70) BARTRAS - da FONSECA,
Fatima ... , ' blz. 321.
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heden die haar biechtvader haar had aangeduid » (71) . Tenminste een jaar
later bevestigde Lucia, . voor de eerste maal naar wij het weten (72) , dat Onze
Lieve Vrouw van Fatima over dezelfde godsvrucht gesproken had (73).
Moet men een psychologisch gebeuren vinden, dat, in de verslagen v an Lucia.
het thema van het Onbevlekt Hart tenminste verrijkt k an hebben, dan ziet
men waar het te zoeken ligt. Stellig is het opmerkelijk dat, in de « groote
belofte » van 1925 gelijk in het geheim van 1941 een zoo geheel bepaalde zaak
voorkomt als de eerherstellende Communie van den eersten Zaterdag der maand.
Zal iemand laten opmerken dat een inbrengen, in het geheim, v an bestanddeelen
die uit een openbaring voortkomen niet hinderlijk is ? Maar vooreerst is dat
betwistb aa r, en daarbij moet men nagaan of de nieuwe openbaring waarlijk
de teekenen vertoont van een bovennatuurlijken oorsprong. Wij zijn te weinig
ingelicht om, in dit g eval, daarover te oordeelen. Eenerzijds zijn de zedelijke
en practische hoedanigheden die de getuigen van Lucia's leven haar toekennen,
een gunstig doch niet beslissend teeken. Anderzijds wordt men eerder wantrouwig, als men de opvallende gelijkenis beschouwt tusschen de « groote belofte » die Lucia ons overleverde en de « groote belofte » door het Heilig Hart
aan de H. Margareta-Maria gedaan (74) : de kennis van de oude belofte zou toch
de psychologische oorsprong van de nieuwe kunnen zijn. Het zal wellicht onze
lezers teleurstellen, te zien, dat in het geheim van Fatima, het thema van het
,

Onbevlekt Hart van Maria niet zoo voorkomt, dat alle twijfels over zijn
hemelschen oorsprong zouden verzwinden. Wij durven hopen dat, niettegenstaande hun teleurstelling, die ook de onze is, zij ons dankbaar zullen z jn,
omdat we niet afweken van de oprechtheid die we hunzelf en het godsdienstig
onderwerp dat we behandelen, schuldig waren (75) .
VOORZEGGINGEN

Een der kenmerken van het geheim van Fatima is de rijke groep van
voorzeggingen welke er in besloten ligt. Het kondigt den nieuwen wereldoorlog
aan, diens aanvang onder het Pontificaat van Pius XI, den geheimzinnig
verhelderden nacht die den geesel moet voorafgaan, de vraag van de toewijding
van Rusland aan het Onbevlekt Hart om het groote conflict te voorkomen,
de werkelijk gedane toew ij ding als de strijd reeds ontketend is, de bekeering
van Rusland en den vrede. Dit geheel is indrukwekkend, en, waren al deze
voorzeggingen ons medegedeeld vóór de feiten zelf, dan zou hun verwezenlijking
een sterk argument zijn voor hun bovennatuurlijken oorsprong. Jammer genoeg
heeft Lucia ze bijna alle slechts na de gebeurtenissen bekend gemaakt. Dat
deze late bekendmaking hun waarde veel vermi ndert, heeft men haar wellicht
laten - opmerken. Naar aanleiding van het geheim schrijft zij inderdaad aan
(71) da FONSECA, Maria spricht ... , blz. 253, 254.
(72) Zie 'hierboven, blz. 194 - 195.
(73) Op 13 Mei 1931, ter gelegenheid van de nationale bedévaart naar Fatima,
las de Kardinaal Patriarch van Lissabon ' een toewijdingsakte van Portugal aan
O. L. Vrouw. De formule werd zoo opgesteld, dat de toewijding tevens tot O. L. Vrouw
van Fatima en tot het Onbevlekt Hart. van Maria gericht werd. Waarschijnlijk
bestaat er een verband tusschen: deze toewijding en wat Lucia in 1926 en 1927
Over de devotie 'tot het Onbevlekt Hart van Maria openbaarde.
(74) Zie b.v. Mgr GAUTHEY, Yie et oeuvres de Ste Marguertite-Marie Alacoque,
dl. I, 1920, blz. 261, dl. II, 1920, blz. 397.
(75) In ons vorige artikel hebben wij gezegd dat de studie van het geheim van
Fet na een nieuwe reden tot voorbehoud in ons oordeel over de verschijningen
van den engel, met zich zou brengen (blz. 148, noot 72). Ziehier waarin deze
reden bestaat. Vooreerst lijkt het geheim van Fatima aaxnnerikelijke toevoegingen
ondergaan te hebben. Dit feit werkt de hypothese in de hand dat de verbeelding
een ruim aandeel kreeg in het verhaal der verschijningen van. den engel. Daarenboven komt het nieuw thema van het Onbevlekt Hart van Maria nog tweemaal
voor in de woorden door den engel tot de kinderen gericht.
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den Bisschop van Leiria : a Het ismogelijk, dat ik naar het oordeel van
sommigen deze zaken vroeger had moeten openbaren, omdat zij meenen, dat
deze, enkele jaren vroeger, twee keeren zooveel waarde zouden gehad hebben.
Dat ware - zoo, als God me aan de wereld als profetes (como , pro f eta) had
willen voorstellen; maar ik geloof, dat het Go ds inzicht niet was, toen Hij
mij dit alles openbaarde. Ware het zoo geweest, dan geloof ik, dat Hij mij
reeds in 1917 had doen spreken, toen Hij mij het geheim oplegde » (76) . Goed,
maar het blijft toch waar, dat voorzeggingen, pas na de feiten bekend gemaakt,
den goddelijken oorsprong van de boodschap waarin zij besloten liggen moeilijk
kunnen bewijzen. Zij zouden eerder een ongunstigen indruk maken; want te talrijk zijn de zoogenaamde voorzeggingen dIe slechts waarnemingen zijn met een
vervroegde dateering (77) . Laten wij dus, als men wil, in het geheim van
Fatima die voorzeggingen rusten, die slechts na de feiten geschreven werden;
zij kunnen ons niets Zeeren. Maar onderzoeken wij even degene, die vóór
hun vervulling werden opgeteekend.
Er zijn er twee. De eerste kondigt aan, dat Rusland door den Heiligen Vader
aan het Onbevlekt Hart zal toegewijd worden. Zij werd bekend gemaakt veertien
maanden voordat Paus Pius XII de toewijding deed die als haar vervulling
kan gelden. Volgens de voorzegging, mo est de toewijding in den l oop van het
groote conflict geschieden; welke bijzonderheid eveneens uitkwam. Toch is de
uitslag niet overtuigend. Vooreerst omdat Lucia zelf, door den Bisschop van
Leiria aan den Heiligen Stoel de aangekondigde toewijding had laten vragen (78) .
Ten tweede omdat de vervulling der voorzegging onvolkomen bleef; want de
Heilige Vader wijdde de Kerk en de wereld, en niet Rusland, aan het Onbevlekt
Hart toe; zoo nochtans, dat hij in de formule van toewijding een aanroeping
schoof ten gunste van Rusland. De tweede voorzegging die onze aandacht
vergt, heeft tot voorwerp de bekeering van Rusland en den vrede. De vrede
moet vroeg of laat den oorlog wel besluiten. Maar de bekeering van Rusland,
indien ze zich werkelijk voordeed, -- wat v eel meer onderstelt dan het afnemen,
ja het eindigen, van de godsdienstvervolging --, leverde stellig stof tot nadenken;
en dat voorname lijk indien zij den vrede voorafging en eenigermate aanbracht;
hetgeen ons de ware beteekenis van het geheim leek te zijn. Wij spraken van
de talrijke zoogenaamde voorzeggingen, die in feite geantidateerde geschiedenis
zijn. Niet zelden komt het voor, dat de schrijvers ervan, na verloopen feiten
overvloedig te hebben voorzegd, het ook wagen er eenige aan te kondigen
die nog bij de toekomst hoeren. Regelmatig geschiedt dan wat kan verwacht
worden. Vanaf het oogenblik waarop werkelijk de toekomst voorzegd wordt,
gaan de voorzeggingen niet meer, of slechts heel onvolkomen in vervulling.
Zou Rusland daartegenover zich werkelijk bekeeren en zou deze bekeering
tot den vrede leiden, dan staan wij naar allen schijn voèr een authentische
voorzegging. Daaruit zou niet volgen, dat de teekenen van min of meer laat
gekomen toevoegsels
egsels die men in het ^ geheim
eheim van Fatima kan; aanwijzen, a lle
als waardeloos dienden beschouwd. Maar ongetwijfeld zou er dan reden zijn,
om het deel dat men aan zulke toevoegsels toeschrijft, geringer te maken.

(76) GATSAMBA de OLIVEIRA, Jacinta .... , bis. 196 - 197.
(77) Men kan een reeks gevallen vinden in Dictionnaire des prophéties et des
mniracles van E. H. LECANU (uitgegeven door MIGNE), Parijs, dl. II, 1854, col.

489 - 513, 699 - 731. P. Y. de la BRIERE, S .J., geeft er . andere in zijn boekje :
alfemand et les oracles prophétiques, Parijs, 1916, blz. 18 - 30,
62 - 97. Zie ook A. POULAIN, S.J., Des grdces d'oraison, 10e nitg., Parijs, 1922, blz.
361 - 362. 7.åe tenslotte een verbazend geval bij A. LAMBERT, O.S.B., Bur les
Escritos posthlumos » de la venérable &Ilre Rafols, in Revue d'histoire eccldsiastique, dl. XXIX, 1933, blz. 96 - 107.
(78) Zie hierboven, blz. 204 - 205.
'
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enkele goedkeuring onderstellen, rechtstreeks of onrechtstreeks, van om het
even welke verschijningen, openbaringen, wonderbare genezingen en andere
soortgelijke feiten, die men, hoe d an ook, aan gezegde scapulier of aan gezegd
broederschap zou toeschrijven » (81) . De wijziging aan sommige bijzonderheden aangebracht die door de verschijning van Pellevoisin werden gevraagd,
kan vergeleken worden met het verschil tusschen de toewijding, door den Paus
gedaan, en deze welke het geheim v an Lucia vroeg. In beide gevallen wordt
de doenwijze volkomen begrijpelijk, zoo de meening van Rome, over de
boodschap die haar werd voorgelegd, ongeveer de volgende was : die boodschap
bevat bepaalde bijzonderheden die moeilijk als geopenbaard kunnen gelden, maar
het blijft redelijk bij haar oorsprong een hemelsche tusschenkomst aan te
nemen ; minder zuivere bestanddeelen kunnen zich daa rna met den primitieven
inhoud vermengd hebben.
Een derde beschouwing is van meer algemeenen hard. God heeft in den
loop van de geschiedenis, de openbaring gebracht van het Oude en die van
het Nieuwe Verbond. Deze openbaring, aan de Heilige Kerk toevertrouwd,
heet de publieke openbaring; de Kerk houdt ze ons voor te • gelooven;
zoo is zij het voorwerp van ons katholiek geloof. Ten tijde van de profeten
van het Oude Verbond werd deze openbaring gebracht in een reeks van
gedeeltelijke openbaringen. Voltooid door Christus en zijn apostelen, is zij een
volheid geworden die de Heilige Kerk overbrengt en verklaart. De tijd is dus
voorbij, waarop de publieke openbaring trapsgewijze gevormd werd, en op de
wereld is geen plaats meer dan voor private openbaringen. Deze richten zich
niet tot de universeele Kerk en zij maken geen deel uit van 'het katholiek
geloof ; zij worden tot eenlingen of bijzondere groepeeringen gericht. De
private openbaringen 'kunnen een zegenrijken invloed uitoefenen; hij voorbeeld
door een bepaalde godsvrucht te begunstigen, zooals de openbaring van het
Heilig Hart aan de H. Margareta Maria het deed. Maar zij spelen slechts
een ondergeschikte rol in vergelijking met de publieke openbaring, waaraan
het katholiek geloof zich alleen voedt. Zij bieden overigens op verre na niet
dezelfde waarborg als die groote openbaring, door zooveel geloofsredenen
bevestigd. Zij behooren eerder tot een gebi ed waarin men zelden en moeilijk
een volle zekerheid be reikt. Daarom zullen zij beoordeeld moeten worden in het
licht van het katholiek geloof en van de theologie, en is het noodig ze heel
omzichtig te behandelen. De meesters van het geestelijk leven leeren eensgezind dat zulke openbaringen in het algemeen, geen initiatieven moeten verweken, noch ondernemingen leiden, tenzij als bijkomstig motief en na een grondig
onderzoek door bevoegden (82) . De theologen laten opmerken dat hetzelfde
voorbehoud door de kerkelijke hiërarchie dient, in acht genomen, als deze
aan bepaalde openbaringen gevolg wil geven ; bijvoorbeeld door het aanbevelen
van een devotie, de goedkeuring van een bedevaart, een officieele toewijding (83).
Deze derde beschouwing, na de twee voorgaande, schijnt volgend besluit
toe te laten. Om de we reld aan het Onbevlekt Hart toe te wijden, heeft de
Paus rekening gehouden met de boodschap van Fatima. Dit wil echter niet
zeggen, dat zij hem als voornaamste motief gold. Zij was eerder een gelegenheid
en een bijkomstig motief, om een daad te stellen, die door innerlijke redenen
werd aanbevolen, en die hem van verscheidene zijden gevraagd werd door
Bisschoppen en geloovigen. Door aldus te handelen, heeft de Paus laten blijken,
dat hij het wijs achtte bij den oorsprong van het geheim van Fatima een
(81) A. POULAIN, Des grdces . . ., blz. 404 - 405.
(82) Sint Jan van het Kruis raadt een op zijn minst even sterk voorbehoud
aan. Zier in de Geestelijke Werken van den H. Johannes a Cruce,
2e druk, 'Brussel,
1932, dl. III, blz. 242 243, de. verwijzingen bij het woord a openbaringen ».
(83) Zie b.v. A. POULAIN, S.J., Des grdces ... , blz. 304 - 305. P. da FONSECA
beklemtoont dit punt zeer goed (Maria spricht ... , bl^z. 260).
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kan niet ondersteld worden, zal men zeggen, biij de vertrouwelinge van Onze
Lieve Vrouw. De heele geschiedenis van Fatima wordt dus door het aanvaarden
van zulk verzinnen gecompronnitteerd.Tij bekennen dat de verdichtselen in de
verslagen van Lucia niet precies een aanbeveling zijn voor de verschijningen
van Fatima ; maar wij herhalen wat wij reeds zegden op het einde van ons
eerste artikel : zij zijn geen voldoende reden om de echtheid van Maria's tusschenkomst te verwerpen. Hoeven wij er aan te herinneren, dat Gods wegen onze
wegen niet zijn, dat God in zijn bestuur rekening houdt met tal van gegevens die
ons ontgaan, en dat het dus heel gewaagd is met onze geringe wijsheid te oordeelen over de keuze die het Hem past te doen ? Wij kunnen hier evenwel andere
meer bepaalde beschouwingen bijvoegen. Men moet toch opmerken, dat de
visioenen van 1917, met alles wat voorafging en volgde, niet een lichte schok
waren of een onbeduidende beproeving voor de psychologie van een kind.
Zouden zij talrijk zijn de kinderen die Lucia's bestemming hadden kunnen
dragen, zonder een min of meer noodlottigen weerslag daarvan te ondergaan ?
Zijn zij het niet, dan verliest de opwerping als zou de Hemel Lucia niet hebben
kunnen uitkiezen, het grootste deel van haar kracht. Anderzijds moeten wij
aan Lucia, volgens wat wij van haar weten, een hoogstaand geestelijk leven
en een diepe godsvrucht toekennen. Daarmede vergeleken, zijn bepaalde psychologische tekorten in Gods oogen wellicht van weinig tel. Daarenboven kunnen de
duistere punten in de geschiedenis van Fatima ook goede gevolgen met zich
brengen, en daarom juist in Go ds beschikkingen een plaats hebben gevonden.
De voornaamste redenen om ons met de Heilige Kerk aan het On bevlekt
Hart van Maria toe te wijden, moeten wij vinden, eenerzijds in de innerlijke
waarde van deze toewijding, anderzijds in den oproep van Christus' plaatsvervanger. De uitnodiging door een bijzondere openbaring overgemaakt moet
ons hier slechts bijkomstig beinvloeden. Welnu, zou een groot getal onder
de geloovigen, door het wonderbare aangetrokken, niet geneigd zijn daar anders
over te oordéelen ? In zoover echter zou men van den gezonden katholieken
geest afwijken. De duistere punten die met de boodschap van Fatima gepaard
gaan, kunnen onze zwakheid helpen om deze afwijking te vermijden.
Zorgen wij er dus voor, een juisten zin te bewaren voor de rangorde der
motieven die onze godsvrucht moeten geleiden, dan zu llen de besluiten van
deze studie verre van de vurigheid bij onze toewijding aan het Onbevlekt Hart
te verminderen, deze, voor hun deel, misschien zuiverder maken (84) . Zij
laten ook den weg breed open voor de devotie tot Onze Lieve Vrouw van
Fatima. Zeker is het dat de bedevaart van Fatima een groote bron van
genade werd voor de Kerk van . Portugal ; zij lijkt wel te zijn ontstaan, dank
zij een wonderbare tusschenkomst van de Moeder van God ; de kerkelijke
overheid moedigt ze aan; wat behoeft men meer om van harte Onze Lieve
Vrouw van Fatima te kunnen vereeren (85) • ?
Toch vreezen wij sommige van onze lezers bedroefd te hebben. Wat zij van
de geschiedenis van Fatima vernamen, had hen misschien doen gelooven, dat
die geheel helder en klaar -was, dat geen enkele schaduw het verrukkeliik
(84) Verschillende auteurs hebben Qnlangs geschreven over de toewijding tot het
Onbevlekt Hart van Maria. Zoo Mgr. CRUYSBERGHS, Adveniat regnum Maria,, Antwerpen, 1943. J. BITTREMIEUX, Consecratio muntli Immaculato Cordi Beata,
Marke Virginis, in Ephemerides theologicce Lovanienses,
dl. XX, 1943, blz. 99 -103.
G. GFENEN, O.P., Maria Koningin der wereld. De Toewijding der Wereld aan
O. L. Vrouw, haar Voorgeschiedenis en Bekroning,
Antwerpen, 1944. Men zal er
aan houden zich de leer eigen te maken die Zijne Eminentie Kardinaal Van
Roey in zijn pastoralen brief van 20 Februari 1943 uiteenzette (Collectio epistolarum
pastorahum dioecesis Mechliniensis, Medhelen, dl. IV, blz. 437 - 463) .
(85) De Encycliek « Pascendi » verklaart trouwens : « De vereering van een verschijning in zoover ze betrekking heeft op het feit zelf, en relatief wordt genoemd,
wordt maar beoefend onder het impliciet voorbehoud van de echtheid van het feit;
in zoover zij absoluut is, steunt ze altijd op de waarheid, daar zij zich richt op den
persoon zelf van de heiligen die men vereeren wil » (Acta Sanctae Sedis, dl. XI,
1907, blz. 649) .
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inwerken van Onze Lieve Vrouw benevelde. Hier nu wordt hun een geschiedenis voorgesteld met licht en donker dooreen ; hog wel een geschiedenis
van Fatima, maar ontdaan van haar zuLver goddelijke bekoorlijkheid. Wij
begrijpen zulke droefheid. Maar als God ons niet precies het Fatima heeft
willen geven dat wij zouden gedroomd hebben, dan past het ons niet dit
toch te willen vinden ten koste van de oprechtheid tegenover ons zelf, ten
koste ook van onze onderwerping aan Gods wil. Zijn er onder onze lezers
geen anderen, die onze kritische terughouding te baat zullen nemen om in
ontkenning en twijfel behagen te scheppen, en om degenen te misprijzen wier
ware en eenvoudige godsvrucht niet vrij blijft v an lichtgeloovigheid ? Ware
dat het geval, het zou echt jammer zijn, Mochten wij veeleer voor het wonderbare van Fatima, evenals voor soortgelijke feiten in het alg emeen, de bezorgd
held bewaren om ons onbevangen te onderwerpen aan de waarheid gelijk zij is.
Men moet weliswaar veeleischend zijn voor de bewijzen; dat vergen de eerbied
en de voorzichtigheid; maar men moet gewillig blijven tegenover God en zijn
teekenen. Het ware jammer zoo kleinzielig te zijn, dat men het peil van de
naïeve lichtgeloovigheid niet kon overschrijden zonder superieur en sceptisch te
willen doen. Lichtgeloovigheid in een nederige en ontvankelijke ziel is beter dan
een omzichtig geworden kennis in een zelfgenoegzamen geest.
.

NATUURPHILOSOPHIE, POSITIEVE
NATUURWETENSCHAPPEN EN CRITIEK
DER NATUURWETENSCHAPPEN
DE GESCHIEDKUNDIGE GROEI VAN DEZE DRIE

ONDERSCHEIDEN WETENSCHAPPEN
door Dr. H. L. VAN BREDA O.F.M., Lector aan de Universiteit te Leuven

I DE NATUUR, EERSTE VOORWERP VAN HET ØSGEHRIG
INTERESSE
Het eerste . terrein waarop de wijsgeerige gedachte van het Westen actief
vat kreeg was wat we nu noemen de stoffelijke , natuur. De eerste eigenlijke
wijsgeerige vraag, door Thales van Milete (7e eeuw v. C.) gesteld, was cie
vraag naar het ééne beginsel, naar den oergrond van al het stoffelijke dat
den mensch omringt. De eerste bewuste wijsgeeren van het Westen de
Ioniërs — waren natuurphilosofen. Aristoteles - noemt deze wijsgeeren terecht
in het historisch overzicht Waarmee hij zijn metaphysica begint': de natuurkundigen (1) .
Deze historische vaststelling is overigens volstrekt natuurlijk.
De natuurlijke, primitieve mensch leeft normaal in het vaste geloof a an
het bestaan van een zeer gevariëerde stoffelijke natuurwerkelijkheid die hem
omringt. Bij hem komt zelfs het vermoeden niet op dat dit bestaan, hoe

(i) of. Tuaeo)byot; van ?Vat;

natuur

en )6yoS,

woord of wetenschap.
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dan, ook een bewijs zou kunnen vereischen. Meer nog; gewoon nadenkend.
ab h an dige en zuiver practische mensch, als « homo faber », en door een
natuurlijke, spontane en overigens noodzakelijke aanpassing aan zijn wereld,
verwerft de natuurlijke mensch een ver re gaande practische kennis van de
voorwerpen die hem omringen, . waarmee, waarin, waardoor hij léeft. Zijn
wereld(je) interesseert hem direct en onmiddellijk. Daarmee is hij begaan. De
kennis er van heeft een directe waarde voor hem. Hij wil, hij moet heel
dikwijls die wereld kennen, over die wereld nadenken, zich op de elementen
van die wereld bezinnen.
Die drang om de wereld, zijn stoffelijke omgeving te kennen en te begrijpen
voert den mensch echter, hij verder nadenken, tot moeilijkheden, tot problemen.
Gewoon verder levend, maar toch obk ernstig toekijkend, staat de mensch
plots verwonderd (uit de verwondering groeit de wijsbegeerte,
zegt Aristoteles)
omdat hij zijn wereld en de dingen uit die wereld niet meer begrijpt.
De mensch ziet bergen, boomen, de zee, huizen; hij kent het vuur, het licht;
hij leeft van planten, van zaden; hij leeft met dieren en menschen. En plots
merkt hij b.v. op hoe al die werkelijkheden worden en verworden. Boomen
groeien en sterven., Hout verbrandt. Voedsel verteert en wordt door het dier
opgenomen; enz. Hièruit groeit voor den menschelij iken geest de vraag : waaruit is al het stoffelijke gemaakt ? Waaruit wordt het ? Hoe is het mogelijk
dat het ééne uit het andere groeit en wordt ? Is alles wellicht één en hetzelfde
in den grond ? Zijn alle stoffelijke dingen wellicht enkel verschillende verschijningsvormen van één en dezelfde werkelijkheid ?
Door deze vragen, en bepaald door de vraag naar het eigenlijke wezen der
stoffelijke dingen, is het wijsgeerig interesse (één vorm der wijsgeerige problematiek) tot 's menschen bewustzijn doorgedrongen; En daar deze vraag over
het wezen der stoffelijke natuur loopt, is hiermee ook de natuurphilosophie
geboren.
De eerste wijsgeeren waren natuurphiloso f en. — of, zooals we in aansluiting
met de neo-scholastieke terminologie kunnen zeggen -- cosmologen (2).

IT

VERBREEDEN DER ALGEMEEN WIJSGEERIGE PROBLEMATIEK
DOOR PLATOON -EN ARISTOTELES. DUBBELE RICHTING BIJ DE.
OPLOSSING VAN HET VRAAGSTUK DER NATI URPHILOSOPHIE

De vraag door de eerste wijsgeeren in het midden gebracht was deze :
welk is de verklaring, het verklarende begihsel van alle stoffelijke dingen ?
Platoon (427-347 v. C.) en Aristoteles (384-322 v. C.) schakelen dit probleem
in een vo ll edig wijsgeerig systeem in. Naast de vraagstukken der denk- en
ken-leer, naast een ethische problematiek, naast het zijnsvraagstuk, stellen
ze ex pro f esso de vraag naar het wezen, naar den waren aard van het strikt
stoffelijke ding. Ze zoeken de gronden die zijn omvorming (wording en verwording) begrijpelijk maken. Ze trachten den eigenlijken diepsten aard der
beweging te vatten. Ze willen een volledig, een wijsgeerig inzicht verwerven
in het eigenlijke innerlijke van het stoffelijk ding als dusdanig.
Beiden zijn ze vast overtuigd dat het stoffelijk Heelal een geordend geheel,
(2) Bij neo-schblastici beteekent de term a Casmologie » gewoonlijk hetzelfde als
Øtuurphilosophie. In deze beteekenis werd dit woord vooral door- C. Wolf (16791754) gebruikt en door hem verspreid ; , hij bedoelde er hoofdzakelijk mede de wijsgeerige studie der anorganische natuur. Voor de moderne natutyrkundigen heeft
de term cosmologie meestal een andere beteekénis. Cosmologie beteekent bij hen
veelal zoo veel als cosmogonie, de ontwikkelingsgeschiedenis nl. der hemellichamen;
of nog : het geheel der natuurphilosophische doctrine's over den oorsprong en ove r
de ontwikkeling van de wereld.

.
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een cosmos is (3) . Beiden nemen ze aan dat er beginselen zijn die in het
geheel der stoffelijke werkelijkheid ordescheppen en een natuurlijke rangschikking der verscheiden stoffelijke dingen onderling en in geheel het stoffelijke
Universum veroorzaken.
Ze houden beiden nog aan een tweede stelling vast. Het heelal is niet
alleen geordend in zich; het is ook principi ee l intelligiebel (verstandelijk
kenbaar, verstaanbaar) voor den menschelijken geest. , De menschelijke geest
kan, althans in beginsel, de orde in het Heelal achterhalen.
In zijn eerste dialogen zoekt Platoon het beginsel van de ordening der
stoffelijke dingen op zich zelf beschouwd (« quoad se ») , en het beginsel der
verstaanbaarheid (« intelligibilitas ») der dingen voor onzen geest (« quoad
nos »), in de bepaalde vormen, in de bepaalde hoedanigheden, die de stoffelijke
dingen aannemen en bezitten. Dit eerste inzicht van Platoon wordt door
Aristoteles volledig ontwikkeld in zijn natuurphilosophie. Daar deze conceptie
op de nageslachten vooral nagewerkt heeft in den vorm dien Aristoteles
er aan gaf, vatten we ze naar dezes opvatting samen.
Het stoffelijk Heelal bestaat volgens Aristoteles uit stoffelijke zelfstandigheden. Elke stoffelijke zelfstandigheid nu is samengesteld uit een dubbel
wezensbeginsel : een bepalend wezensbeginsel dat de oorzaak is van het eigen,
wel bepaalde karakter v an het concrete ding (forma, de vorm of de vormelijke
oorzaak) ; en een bepaalbaar wezensbeginsel, dat de verklaring bieden moet
der vele veranderingen die het concrete stoffelijke ding ondergaat, of ten
minste kan ondergaan (materia, de stof of de stoffelijke oorzaak) . Gezien
van uit het meer algemeene standpunt van zijn akt-potentieleer noemt hij
den vorm ook nog de akt-oorzaak, en de stof de potentieele oorzaak of de
aanleg in het stoffelijke ding. De vorm -- het bepalende wezensbeginsel
in het stoffelijke ding -- drukt zich nu uit in de hoedanigheden, de uiterlijke
kenmerken van het ding, die ons zeggen K hoe » het ding is (vermogens;
kracht; zwaarte; kleur; warmte; enz.) De hoegrootheid daarentegen is naar
Aristoteles' meening, een gevolg en een uitdrukking van de stoffelijke oorzaak,
van het bepaalbaar element in het wezen van het stoffelijk ding.
Zoo ziet Aristoteles het stoffelijke ding en het Heelal. Het is dan ook
volstrekt natuurlijk dat hij in de natuurphilosophie, die tot taak heeft de
orde-beginselen v an het Heelal te achterhalen, hoofdzakelijk de hoedanigheden
en de wezensvormen der dingen bestudeert. Deze zijn immers de bepalende
elementen der dingen, of ze vloeien uit de bepaaldheid v an . het ding voort
en drukken precies deze uit. Zoo wordt begrijpelijk hoe Aristoteles m de
studie der hoedanigheden der dingen practisch het eerste en het voornaamste
object der physica (. - natuurphilosophie) ziet en dat in zijn school de stadie
van de natuur met de studie der hoedanigheden en der wezensvormen samenvalt.
Zoo iemand dan de orde in het Heelal, in den cosmos wil achterhalen,
(en dat is het object der physica of natuurphilosophie) , dan moet hij de
studie maken van de hoedanigheden, die de natuur der onderscheiden stoffelijke dingen bepaalt. Zijn taak zal er dan in concreto in bestaan de drie volgende
programma-punten uit te werken : 1) de natuurlijke hoedanigheden der onderscheiden dingen opzoeken; 2) ze weten te herleiden tot de grondhoedanigheden
der stoffelijke dingen als dusdanig (volgens Aristoteles : warm-koud; vochtigdroog) ; 3) ten slotte het wezen van die grondhoedanigheden in zich zelf
begrijpen.
Van 400 v. C. tot 1600 n. C. regeert deze opvatting der natuurphilosophie
.

(3) liÓ6u0S, zegt A. LALA.Nc`DE, in zijn Vocabulaire de la philosophic, c eat l'univers
considéré comme un système bien ordonné ».
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op haast heel de lijn in de meeste Westersche milieu's. Meer nog, elke wetenschap over de natuur gedurende die eeuwen, wordt in algemeenen regel
naar die beginselen geconcipiderd. Enkele uitzonderingen niet te na gesproken (4) , houdt elk denker zich aan dit schema. De haast dogmatische autoriteit
van den « philosophus» Aristoteles (5) belet eiken anderen uitbouw van de
studie van de natuur.
We kunnen samenvatten : 2000 jaar lang valt de studie van de natuur voor
de meeste denkers met de aristotelische natuurphilosophie samen; en die
natuurphilosophie heeft ten'doel de studie v an het wezen der natuurdingen. Dit
wezen kent hij, die de grondhoedanigheden van het ding kent en begrijpt.
Naast de natuurphilosophie als de studie der hoedanigheden. erkende
Platoon --- vooral in zijn latere dialogen, en bepaald in den Timaios — nog
een anderen mogelijken vorm derzeifde discipline. Platoon merkt in de natuur
een eeuwig spel van wisselende verhoudingen op; verhoudingen tusschen de
resultaten van bepaalde metingen in de natuur. Hij zelf nam dit inzicht over
van de Pythagoricijnen (6) . Deze hadden b.v. opgemerkt dat er een vaste
verhouding bestaat tuschen de lengte van een snaar en de hoogte van den
klank die er door wordt voortgebracht. TJit deze en dergelijke vaststellingen
besluiten ze tot een geheime, maar onmiskenbare verhouding tusschen de
natuur der zintuiglijk gegeven dingen en bepaalde getallen. Eén hunner uitspraken luidde : De dingen zijn getal.
Dit intuitieve inzicht werkt Platoon uit. De wereld, bepaald het geordende
Heelal of de cosmos is geordend, is begrijpelijk, omdat zij (de wereld) gebouwd
is naar soepele, maar toch ook gebonden verhoudingen. De stoffelijke dingen
worden gekarakteriseerd niet alleen door bepaalde hoedanigheden, die tot
bepaalde grond-eigenschappen kunnen worden herleid; maar ook " doo r vaste
verhoudingen in de hoeveelheden; door bepaalde geometrische vormen, door
bepaalde mathematische betrekkingen, die immer weerkeeren voor bepaalde
lichamen, of die voor alle lichamen in hun totaliteit identiek dezelfde zijn.
Deze platonicijnsche intuitie, de samenstelling van een geordend Heelal,
geordend, omwille van wel bepaalbare mathematische verhoudingen in do
hoegrootheidszijde der stoffelijke lichamen, wordt in het totale systeem
verklaard door een eigenaardige conceptie, die we om haar historisch belang
even belichten.
Platoon erkent twee grondig onderscheiden werelden, en een tusschenwereZd :
een op zich zelf bestaande wereld van eeuwige,
1) de wereld der Ideeën,

zelfstandige, onveranderlijke werkelijkheden, ideeën genoemd : het goede,
het éénre, de deugd, enz. Onbepaald vele ideeën neemt Platoon aan. Onderling
ordent hij ze naar hun inhoud en naar hun innerlijke waarde.
2) de stoffelijk zinnelijke wereld, daardoor gekenmerkt dat hier all es principieel
veranderlijk en in dentijd is. Deze wereld is, bestaat door deelneming aan
de wereld der ideeën.
3) de mathematische wereld, de wereld n.l. der entiteiten die tusschen de
wereld der ideeën en de wereld der stoffelijke werkelijkheden staat. Van de
ideeën hebben de mathematische werkelijkheden, de eeuwigheid en onveanderlijkheid. Van de stoffelijke entiteiten hebben ze de eigenschap : vele
te zijn in een soort.
do or een
Platoon leert nu dat de stoffelijke, veranderlijke wereld ontstaat
(4) ARCHIMEDES b.v. in de derde eeuw vóór Christus • enkele Grieksche en
Araabsche of Joodsche Neoplatonicijnen ; ROBERTUS GROSSATESTA (1175-1253)
e n' ROGER BACON (1210-1293) in, de Middeleeuwen ; enz.
(5) Vooral in de Middeleeuwen.
(6) Leerlingen van PYTHAGORAS, dieomstreeks 580 v. Ch. zijn akmé of bloeitijdperk had.
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participatie, een deelneming aan de eeuwige werkelijkheden uit de
der Ideeën, naar de eeuwige verhoudingen uit de wereld der getallen.
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In dit perspectief heeft de wijsgeer tot eerste taak, de ordening in de wereld
der Ideeën te achterhalen. Maar hij zoekt ook de orde te begrijpen in de wereld
der zinnelijke verschijnselen; de orde in de veranderlijke en veranderende
wereld. Wat de wijsgeer dan toelaat de orde in de stoffelijke, veranderlijke
wereld te vatten is het feit, dat deze stoffelijke wereld : 1) door deelneming
of participatie aan de volstrekt intelligiebele Ideeënwereld ontstaat; en 2)
dat deze deelneming naar bepaalde verhoudingen geschiedt : naar verhoudingen
die geregeld worden door de mathesis. De wijsgeer zal er in slagen in de kennis
der stoffelijke werkelijkheid door te dringen wanneer en in zoo verre hij die
vaste betrekkingen in de hoeveelheden achterhaalt en ze in algemeen geldende
uitspraken vastlegt.
Volgens deze tweede platonicijnsche conceptie, valt de natuurphilosophie —
ten minste ten deele -- samen met de studie der quantitatieve zijde der
stoffelijke werkelijkheid. Trekt men de logische conclusie uit deze beginselen
dan ligt de taak dezer discipline in de vaststelling der mathematische verhoudingen tusschen de hoegrootheden der metingen aan stoffelijke werkelijkheden voltrokken.
Dit tweede inzicht van Platoon, volgens hetwelk de natuurphilosophie samenvallen zou met de vaststelling der verhoudingen in de hoegrootheden, bleef feitelijk
gedurende honderden jaren grootendeels onopgemerkt. Een paar eeuwen (500300 v. C.) had deze opvatting in de eigenlijke « Academie » eenigen invlo ed.
De groeiende meetkunde (Euklides o.a.) ontwikkelt zich vooral in zijn school.
Maar het blijft bij een schoolsch thema dat nooit volledig wordt uitgewerkt.
Pas bij en na de Renaissance (16de, 17e eeuw) wordt Platoon's idee. hernomen.
Of juister, van de Renaissance af wordt Platoon's tw eede conceptie, de regeerende. De studie van de hoedanigheden en van de vermogens der stoffelijke
dingen (de natuurphilosophie der Middeleeuwen) stond sedert lang op een
dood punt. In de 14e, 15e en 16e eeuw vooral wordt de natuurphilosophie der
scholastici een ongeloo flijke logomachie. Overal, bij elk feit, worden nieuwe
« formae 3. (schijnbaar verzelfstandigde eigenschappen) ingevoerd. Het feit wordt
niet ontleed, niet beschreven. Ze nemen er genoegen mee, zooals P. Duhem
zegt, « voor elk nieuw verschijnsel dat hun aandacht treft een . nieuwe
hoedanigheid uit te vinden; elk effect dat ze vaststellen, zonder verdere studie
of ontleding a an een bepaalde, maar niet verder omschreven kracht toe te
schrijven; ze beelden zich in dat ze iets verklaren, daar waar ze aan het
verschijnsel alleen maar een naam geven » (7).
Hier tegen komen de ontdekkers der nieuwere physica in opstand (8) . Ze
breken bewust met de natuurphilosophie der hoedanigheid, die ze zonder meer
met die- van Aristoteles en met die der scholastieken vereenzelvigen. En even
bewust grijpen ze naar Platoon terug, en naar wat ze uitsluitend in Platoon's
leer willen zien : een mathematische natuurphilosophie, de studie der eeuwige,
harmonische verhoudingen volgens dewelke God het Heelal (9) en elk stoffelijk
ding in het Heelal ontworpen heeft In hun oogen zijn Platoon, Pythagoras
en vooral Archimedes de geniale ontdekkers. Naar hun voorbeeld willen ze
een natuurphilosophie uitbouwen; ze zoeken de volledige kennis van het
wezen der natuur en van het natuurding. Maar ze worden gedragen door
de grondige overtuiging dat de natuur en het natuurding, juist naar hun
wezen, mathematisch gestructureerd zijn. God, die hier de Ideeënwereld van
Paris, 19142, W. 180.
(7) P. DUHEM, La théorie Physique. Bon objet, sa structure.
(8) Copernicus (1473-1543), Gattitel (1564-1642), Kepler (1571-1630), Gassendti (15921655), Descartes (1596-1650), emz.
(9) Men kijke b.v. KEPLER's Mysterium cosmographicum even in.
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Platoon vervangt, heeft de stoffelijke wereld gebouwd naar mathematische
algebraïsche formule's en naar geometrische figuren; terwijl God rekent, zegt
Leibniz, ontstaat de wereld (10) . En de mensch kan door stage studie deze
wereld-structuur weer achterhalen. Het is principieel mogelijk de harmonische
verhoudingen der natuurwerkelijkheid volledig te begrijpen, en zoo een vo lledig
uitgebouwde natuurphilosophie te bereiken.
III

ERVARING EN PROEFNEMING IN DE MODERNE
NATUURWETENSCHAP

De moderne natuurwetenschap heeft sedert de Renaissance nog een tweede
stelling ingevoerd die immer grooteren invloed kreeg in de natuurphilosophie
en in de natuurkundige wetenschappen : de bevestiging namelijk van den noodzakelijk experimenteelen grondslag van elke uitspraak over de natuur.

Aan de physica der vroegere eeuwen -- die gewoonlijk zonder meer met
die van Aristoteles wordt vereenzelvigd — wordt over het algemeen verweten
dat ze te deductief tewerk gaat, of minstens, dat ze te weinig gebruik maakt
van en beroep doet op de ervaring. In de 18e en 19e eeuw wordt dit verwijt
nog meer bepaald : de oudere physica van vóór Galilei is waardeloos, meent
men, omdat ze geen gebruik heeft gemaakt vah de wetenschappelijk georganiseerde ervaring, van de proefneming. Van Galilei af zou dan de ervaring
meer en meer als het vertrekpunt (volgens, sommigen zelfs, als het eenig
geldende vertrekpunt) der menschelijke kennis worden gehuldigd; en voor
de ware kennis van de natuur zou dan de ervaring en bepaald nog de
proefneming, de eenig waardevolle bron en meteen ook de grens zijn.
De MiddeleeuwsØe Minderbroeder Roger Bacon (1210-1294) , wordt gewoonlijk als een voorlooper dezer stelling geciteerd. Volgens hem zijn er drie
wegen die naar de kennis leiden : het gezagsargument, de- redeneerende rede
en de ervaring. Het gezag is als kennisbron onvoldoende zonder de « ratio »
of de redeneering; en de redeneering , « kan geen zekerheid schenken en den
twijfel niet uitsluiten, tenzij ze de waarheid vinde langs den weg der
experiëntie ». De « experiëntie (in eerste instantie het « experimentum », de
proefneming) is aldus voor Bacon de laatste, en uiteindelijk de dénige bron
van alle zekerheid. Hij voegt er zelfs a an toe : « Waar Aristoteles zegt dat
we met zekerheid kunnen kennen door de redeneering, daar moet ,men
dat verstaan van de redeneering vergezeld door experiëntie, en niet van de
redeneering . alleen » !
Deze stellingen worden hernomen en systematisch uitgewerkt, eerst door
de Engelsche empiristen : Francis Bacon (1561-1626), John Locke (1632-1704),
David Hune (1711-1776) ; later door de Fransche positivisten uit de 19e eeuw :
Auguste Comte (1798-1857) , Hippolyte Taine (1828-1893j; en door John Stuart
Mill (1806-1873) .
In de moderne natuurwetenschappen is de overtuiging dat de ervaring
(en bepaald nog de observatie bij de proefneming) de .eenige bron en de
grens is van alle waarachtige kennis van de stoffelijke natuur haast algemeen
aanvaard: In dien zin mag men zeggen dat haast alle physici der 18e, 19e
en 20e eeuw positivisten zijn. Elke uitspraak over de natuur krijgt haar
geldende beteekenis,wanneer haar experimenteele oorsprong kan bewezen
worden. Is een uitspraak niet getrokken uit, en bewezen door een, proefneming
of minstens 'door een ervaring, dan wordt ze als wetenschappelijk waardeloos
ter zijde geschoven (11).
.

(10) Dum Deus calculat, fit mundus.
Phil.
(11) N. JUNK, Das Problem der Kausalitdt in der modernen Quantenphysik.
Jahrbuch, 54 (1941), bl. 298 : «Real ist (voor p'hyslci), was principiell beobachtet ist;
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Bij hen die deze stelling als volstrekt algemeen geldend erkennen (b.v.
bij de Neo-positivisten van den « Wiener-aKreis » : Rudolf Carnap, Hans Reichenbach, Moritz Schlick, enz.) is er natuurlijk geen wetenschappelijke kennis
buiten datgene wat door ervaring wordt vastgesteld of minstens vastgesteld
kan worden. Alle vraagstukken die niet uit de ervarig groeien zijn « Scheinprobleme » ; ze verdienen dan ook geen aandacht. Metaphysische problemen
zijn louter mythen. Buiten ervaring is er niets te ontdekken; meer nog,
is er eigenlijk niets te vragen. De eenig mogelijke wetenschap is de « TatsachenWissenschaft » op de ervaring gesteund. Wijsbegeerte, zoo ze nog gerechtvaardigd wil bestaan, moet naar haar wezens-structuur positieve wetenschap
zijn of worden.
Zoo we ons tot de studie van de natuur . alleen beperken, dan zouden we
uit de vorige uiteenzettingen kunnen besluiten dat voor de moderne denkers sedert
Galilei en in globo genomen : de ervaring bij de studie van de natuur het
materieele element levert, de gegevens namelijk waarover in de natuurwetenschappen in breeden zin wordt gehandeld; terwijl de mathesis het vormelijk
element der natuur-studie bezorgt, in zoo verre, op grond van het geloof
aan de mathematische structuur der stoffelijke werkelijkheid, de natuurwetenschap principieel en a priori mathematisch kan en moet uitgebouwd worden.
I^

NATUURPHILOSOPØ, PO SITIEVE NATUURWETENSCHAP,
CRITIEK DER WETENSCHAP

De nieuwe physica -- de positieve natuurkunde die wij nu kennen -- is
uit dit ethos, uit de tweede platonicijnsche conceptie en uit de empirische geesteshouding gegroeid. Gedragen door de overtuiging van den innnerlijk mathematischen bouw der werkelijkheid, . die we door steeds fijnere ervaring achterhalen
kunnen, hebben de moderne natuurkundigen der 17e, 18e, 19e eeuw altijd
verder door gezocht. In een mathematisch uitgebouwde astronomie, natuurkunde,
scheikunde, enz., meenden ze hun programma steeds verder af te werken.
De volledige realisatie van dit programma, de volledige kennis der volledige
physische werkelijkheid, lag blijkbaar nog wel in een verre toekomst, maar
scheen toch principieel bereikbaar. Vooral in de 19e eeuw • klinkt in de toekomstprojecten, « der Wissenschaftier » , « des hommel de Science » (12) iets als
een onmiskenbare juichtoon door. Geloovend in den vooruitgang van het
menschdom -- de openbaring der 18e eeuw -- ook voor dit terrein van de
meschelijke activiteit, lijkt de volledige kennis van de volledige natuur een
echte mogel ij kheid, dank zij een groeiend mathematisch apparaat; en dank
Ø de groeiende toepasselijkheid er van op een steeds verder door fijnere
proefnemingen ontmantelde werkelijkheid.
Naar de opvatting der beoefenaars der mathematische natuurkunde, bleef
hun wetenschap naar den geest wijsgeerig. Wel verwierpen ze heel dikwijls,
vooral in Duitschlancl, den term -natuurphilosophie (13), maar ze waren overoder : Real ist, was beobachtet wird Øør doch wenigstens grundså.tzlich beobachtet
werden kano».
(12) Bij A. CØTTE (1798-1857) en W. WUNDT (1832- ,1917) bij voorbeeld.
(13) Waarom verwierpen zij den naam ?
KANT (1724-1804) onderscheidt klaar: «reine Naturerkenntnis»: de wetenschap van
de natuur waarin «die Naturgeaetze, die in ihr zum Grunde liegen, a priori erkannt
werden und nicht biome Erfahrungsgezetze sind» (Metaph. Anfangsgriinde der Naturwissenschaft (1784). Vorrede, ed. Cassirer, IV, bl. 370) ; en «angewandte Vernunfterkenntnis» (ibid.), in het andere geval. Volledig uitgewerkt wil dit zeggen. dat
Kant klaar het onderscheid tusschen natuurphilosophie en positieve wetenschap inziet.
Bij FICHTE (1762-1815), HEGEL (1770-1831), SCHELLING (1775-1854) en in hun
school, wordt dit onderscheid sterk beklemtoond -- vooral ten gunste der natuurpØlossophie. Bij Hegel en Schelling vooral worden daarbij a priori allerhande phantastische ideeën over de natuur geaffirmeerd. B.v. dat de vaste sterren lets als
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tuigd dat hun wetenschap hun de kennis van de werkelijke natuur, van den
aard, van het wezen zelf van het stoffelijke ding kon en moest bezorgen;
zakelijk waren ze dus afgestemd op natuurphilosophie.

Omstreeks 1900 nu, ontstaat in de wetenschappelijke kringen zelf een
reactie tegen de overtuiging volgens dewelke de moderne natuurkunde naar
haar wezen en doel wijsgeerig zou zijn. Historisch was Frankrijk het eerste
land waar de natuurkundigen en mathematici de beperkte, niet philosophische
waarde van hun vak ontdekken.
Aanleiding was op de eerste plaats, de onvoldaanheid die het positivisme (14)
in de geesten naliet. En het positivisme was niets anders, we zeiden het
reeds, dan het systeem dat voor alles en op alle gebied de experimenteele
en gemathematiseerde kennis als de definitieve kennis erkennen wou. Welnu
iedereen voelt op het einde der 19e en in het begin der 20e eeuw aan, dat
er andere en diepere kennis bestaat (15) . Het positivisme heeft tijdelijk uitgedaan. Zelfs en ook in de zuivere natuurkunde.
Een tweede aanleiding -- en nu bepaald voor het gebied der natuurkunde
-- werd de ontdekking en de ongehoorde invloed van A. Einstein's (1879)
relativiteitsleer (1905) , en van Max Planck's (1885) quanta-leer (1900), en de
wondere conclusies die er uit volgden.
Deze theorieën druischten tegen de spontane en meest vertrouwde overtuigingen der physici in. Einstein's opvattingen, en ze bleken onomstootbaar
vast te staan, eischten een herziening van Newton's beroemde bepalingen
van den absoluten tijd en de absolute ruimte. Heel het kader der klassieke
physica kwam daardoor op erg losse schroeven. De ontwikkeling der qu antaleer voerde tot twijfels a angaande het determinisme in de stoffelijke wereld.
Het vooruit bepalen van het verloop der verschijnselen en de causaliteit
tusschen de phaenomenen kwamen daardoor erg in het gedrang. Door de
ontwikkeling ' zelf van zijn wetenschap werd de physicus zoo gedwongen na te
denken over tijd, ruimte, determinisme, causaliteit. En het bleek heel • vlug
dat de ervaring omtrent deze begrippen geen volledige helderheid verschaffen
kon. Het werd duidelijk dat er naast strikt natuurwetenschappelijke vraagstukken in den geest der moderne mathematische experimenteele natuurkunde,
ook nog andere problemen te behandelen waren; strikt wijsgeerige geschilpunten die niet door de methode's der physica op te lossen waren werden
zichtbaar. Men moest erkennen dat natuurphilosophie en natuurwetenschap
in modernen zin niet volstrekt identiek waren; dat er voor het gebied
van de natuur twee wetenschappen met volstrekt eigen methode noodzakelijk
zijn.
Zoo de moderne natuurkunde geen wijsgeerige draagwijdte heeft, zoo haar
bevestigingen niet zonder meer uitspraken zijn die ons het wezen van het
stoffelijke ding, van de natuur leeren kennen, welk is dan haar waarde
Dat is de vraag, die door het ontkennen der echte wijsgeerige waarde aan
de natuurkunde precies in de natuurkundige milieu's in Frankrijk omstreeks

een hitte-uitslag zouden zijn aan het firmament; dat er maar 7 planeten kunnen zijn
(Hegel) ; ene. Gevolg : ongelooflijk heftige reactie tegen de natuurphilosophie vooral
bij de eigenlijk experimenteele en theoretische physici en scheikundigen. Zoodanig,
dat gedurende haast 75 jaar (1840-1910), althans in Duitschiand, het woord «natuurphilpsoof» en «speculatieve natuurkennis» in de wetenschappelijke milieu's als een
echt scheldwoord gold.
(14) B.v. over de leer van A. COMTE en H. TAINE.
(15) Men denke aan den ongehoorden bijval van Le Disciple van P. BOURGET,
gepubliceerd in 1889, ,, waarin een scherpe critiek op het positivisme het hoofdmotief
is ; of nog aan den bijval, van H. BERGSON's eerste werken : Essai sur les données
immédiates de la conscience (1889) ; Matière et Mémoire. Essai sur la relation du
corps cl l'esprit (1896) ; enz.
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1900 rijst. Door de béantwoording dezer vraag door enkele denkers (16)
ontstaat een nieuwe wetenschap, door hen genoemd : La critique des Sciences.
De gelegenheid tot haar ontstaan was een eerste crisis in het geloof `aan de
waarde der positieve wetenschap; haar voorwerp is het omschrijven van die
waarde en correlatief dan ook van de grenzen van de natuurwetenschap.
De exacte bepaling van de waarde der mathematische natuurwetenschap
voerde in de ( Critiek der wetenschappen » tot nieuwe en fijnere studie van
het wezen zelf van deze wetenschappen : het begrip positieve natuurwetenschap
werd meer en meer omlijnd, En deze nieuwere inzichten voerden op hun
beurt tot een nieuwe conceptie van de natuurphilosophie en v an de verhouding
tusschen positieve natuurwetenschap en natuurphilosophie.
V BESLUIT
Op dit oogenblik kan en moet men dan voor de studie van de natuur drie
grondig onderscheiden disciplines erkennen :
1) de natuurphilosophie, die bewust tot doel neemt, het veroveren van een
wijsgeerig inzicht in het wezen van wat we de stoffelijke natuur en het
anorganische natuurding noemen; ze wil de universeele en radicale wetenschap
zijn van het lichamelijke en van het stoffelijke; ze zou ons moeten toelaten
het ontologische statuut van heel de anorganische natuurwerkelijkheid te
bepalen.
2) de positieve natuurwetenschap, die steunend op de ervaring, door middel
der mathematische methode, de studie op het oog heeft van al de verschijningsvormen der anorganische natuur, vooral langs hun quantitatieve zijde bekeken,
en die -deze verschijningsvormen van het anorganische wil synthetiseeren en
verklaren, zonder zich nochtans direct over de metaphysische of ontologische
structuur van het lichaam als dusdanig uit te spreken; de positieve natuurwetenschap erkent dan ook noodzakelijk aspecten v an het organische, die ze
niet behandelt en niet behandelen wil; ze is dan ook naar haar geest noch
universeel en noch radicaal en dus niet wijsgeerig.
3) de critiek der natuurwetenschappen, waarin het centrale vraagstuk is, de
vaststelling van de waarde der natuurwetenschappen en die met dat doel de
studie maakt van de methode, van de structuur en van de grenzen der positieve
natuurwetenschap; deze wetenschap is een deel van de toegepaste logica of
wetenschapsleer, waarin de bouw van welbepaalde wetenschappen -- van de
positieve natuurwetenschap n.l. -- beoogd wordt, om langs daar om de al of
niet bindende kracht van de uitspraken of stellingen van die natuurwetenschap op grond van het onderzoek der gebruikte methodes en van de geesteshouding die aan de basis v an hun onderzoekingen ligt in het klare te trekken.
In deze bijdrage wilden we enkel aangeven hoe het onderscheid tusschen
deze drie, nu bestaande wetenschappen in den loop der geschiedenis groeide
en duidelijk werd. De nade re bepaling van hun inhoud en van hun voorwerp
zou een breedere studie vereischen, die wij in deze enkele bladzijden niet
kunnen uitwerken.

(16) Vooral H. POINCARE (18534912); P. DUHEM (1861-1916) en E. LE ROY (1870) .

HET TAALKUNDIG EN LETTERKUNDIG
ONDERWIJS IN DE HUMANIORA
door Em. JANSSEN S.J.

De taalkunde en de letterkunde staan niet stil; evenmin het taalkundig
en het letterkundig onderwijs. Doch terwijl het taalkundige men sla er
slechts even de laatste uitgaven op na (1) — geleidelijk zijn weg vindt, tast
het letterkundige in het onzekere; meer dan eens nemen zijn onbesuisde
experimenten het laatste greintje zin weg voor traditie, voor literaire techniek,
voor sereen en diepgaand humanisme en classicisme (2) . Het hinkt de actualiteit
achterna, en het speelt verstoppertje met de literatuur zelf, daar de aandacht,
op de auteurs zoozeer gevestigd, van de werken haast evenzeer wordt afgewend.
De taalkunde en de letterkunde hebben elkander nog niet gevonden. De
taalkunde ontbeert nog haar bekroning en de letterkunde haar grondslag;
want beide zijn twee aspecten van één werkelijkheid. Dat willen 'we hier
voorstellen, en meteen, zij het nog heel summier, een methode ontwerpen
voor het Nederlandsche taalkundig en letterkundig onderwijs in de Humaniora (3)•
In een eerste deel leggen we, los van elkander, bepaalde zienswijzen en
begrippen voor : den onderbouw van de methode, die in het tweede ,deel wordt
opgetrokken.

I
1 Een t aa l bestaat uit : gesproken en geschreven taal; beter : geimprovi(4) .
seerde taal en taal die in formules en teksten werd vastgelegd
De scheidingslijn . tuscchen de gesproken en geschreven taal trekt . men
nooit scherp; daarom gaan we liever van de geimproviseerde taal uit en de
vastgelegde. Zonder eenig schijven ,zouden er weliswaar ook vast zegswijzen,
formules en gewrochten bestaan, zelfs imponerende taalmonumenten (5) ; maar
eenieder ziet onmiddellijk hoezeer de schrijfkunst hun getal en belang deed
toenemen. Hoeveel gebeden; hoeveel godsdienstige, paedagogische, wetenschappelijke, leerende en moraliseerende teksten en stijlvormen bewaarde ze; hoeveel
letterkundige werken én andere schatten ! Viel het schrijven weg : hoe stortte
alle traditie ineen; (hoe verzwond, de kostbaarste kunst ! Met recht mag men
dus de . indeelingen : gesproken en geschreven taal, geimproviseerde en vastgelegde taal, bij elkander plaatsen; beide dekken elkander voor de drie vierden,
en de eerre maakt de andere duidelijker.
(1) Wij denken aan werken als : Dr Remi Sterkens Dr Paula Sterken a-Cieters,
Inleiding tot de taalstudie. Drie deelex. Brussel 1942, 1943 (cfr. Streven X, 66 - 67
en 374) ; — H. Abeele en Const. H. Peeters, Moderne Nederlandsche spraakkunst.
Turnhout, z. j, (cfr. Streven XI, 176) • -- Antoon Vander Plaatse, Practische uitspraakleer. Tielt, 1943 (cfr. Streven XI, 115) .
Naast deze paedagogisch bedoelde werken
konden wij er nog vers4heidene aanhalen, die onlangs weer uitkwamen : van De
Vooys, van V{alkhoff, van Lecoutere en ,Grootaars, van Overdiep.
(2) Enkele maanden\ geleden trachtte ' Dr M. Mesotten « het nieuwe humanisme »
te definleeren (Streven X, 65 - 74). Naar den geest van zijn opstel schreven' Øe
ons artikel; doch van den aanvang af moeten we constateeren hoezeer, in ons
letterkundig onderwijs, het humanisme met voeten wordt getreden.
(3) Natuurlijk ook in de Normaalscholen. Bij ondervinding kennen we alleen
S
het humaniora-onderwijs.
(4) Zie, over de gesproken en de geschreven taal, Sterkens, o.c. I, 16 - 30.
(5) Waarbij het géheugen en de mnemótechische middelen een groote rol zouden
spelen. Ontegensprekelijk heeft de schrijfkunst de vaardigheid van het geheugen
aangetast en verminderd.
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instrument is universeeler, machtiger, veelvuldiger en meer ingewikkeld dan
de taal : als wij ze hanteeren, genieten we van eeuwen ervaring.
Onze geheele geschiedenis ligt in de taal vervat : vanaf de bijna voorhistorische Indogermaansche volkeren tot en met den huidigen oorlog (8) .
Geen maatschappelijke ordening, geen contact met vreemde mogendheden of
beschavingen, geen onderworpenheid of overhedrsching, geen verovering of
verlies, geen machtig pogen of ingrijpende revolutie, geen bezieling, mode
of godsdienst : of het liet sporen na, ---t en gelijk het volk zich van de
naburige groepeeringen afscheidde, zich inrichtte en tot welvaart kwam; gelijk
het voorspoed of tegenspoed op zijn weg ontmoette, zelfst an digheid of verbastering : zoo staat het taalmonument gebouwd, versierd en gekleurd. De
taal is de kathedraal, door alle geslachten opgetrokken. Het klimaat met
nevels Of hemelblauw, guren zeewind of landelijke teerheid, de vogelen en dieren,
de woningen en nijverheid, de handel en productie, de volksklassen en hun
mentaliteit, de levenslust en de vroomheid : v an dat alles is d e taal de weerpiegeling niet alleen, de draagster ook en eenigermate het leven zelf.
In en door de taal leven we met elkander verbonden, verbonden met eigen
land en lucht, met voorouders en toekomst, in de maatschappelijke ordening
waaraan we gewoon zijn geworden. « De taal is gansch het volk »; het oude
adagium werd misschien te uitsluitend als een strijdleuze beschouwd, te weinig
als de gelukkige samenvatting van een menigvuldige ervaring.
3° Ieder mensch vormt zijn eigen taal en stijl. Bij een taalkundig volgroeide
is die taal, hoezeer bij de algemeen gel de nde normen ook aansluitend, het
getrouwe beeld van zijn aanleg, temperament, kennis, bedrijvigheid en verdienste.

« De taal is gansch het volk », 'besloten we; maar we mogen ook zeggen :
de taal is geheel de mensch ». Gelijk zij voor de volksgemeenschap spiegel
en draagster is van geschiedenis, psychologie en samenstelling; evenzoo is
zij voor ieder mensch spiegel en draagster van temperament, bekwaamheid
en gebreken, ervaring en moreele houding. Ge lij k iemand spreekt en schrijft,
zoo doet hij het alleen, — en gelijk wij zijn stem waarnemen, hoog of Jaag,
hel de r of heesch, hortend of zangerig, en daarin hemzelf steeds herkennen :
evenzoo nemen wij in zijn taal — haar rhythme en zang, haar kortere of
langere zinnen, haar directheid of omschrijvingen, haar plechtigheid of platheid,
haar zekerheid of aarze ling, haar slordigheid of keurigheid — den geheelen
mensch waar : zijn gezondheid en lichamelijke gesteldheid, zijn kennis en
levenshouding, zijn ervaring en moed, zijn ouderdom zelfs en de kringen
waarin hij verkeerde. Gelijk elk volk zijn taal heeft, zoo ieder mensch,
en al blijft ook iemand, die met geheel zijn ziel van zijn volk houdt, daarom
niet minder zichzelf : wie zich, voor het taalgebruik, bij de algemeene normen
nauwgezet aansluit, drukt daarom niet minder, op spreken en schrijven, een
persoonlij ken stempel (9) .
Elke ware persoonlijkheid heeft dus een eigen taal en stijl; maar omgekeerd :
hoezeer vormt de taal de persoonlijkheid Onder welk minderwaardigheidscomplex lijdt +bij voorbeeld degene, die zich niet behoorlijk of gemakkelijk
uitdrukt : welke schuwheid, vrees, verbittering, onhandigheid ! Hoezeer kan
---

(8) Over de geschiedenis van de taal kan men raadplegen : Dr C. G. N. de . Vooys,
Tweede uitgave.
Geschiedenis van de Nederlandsche taai in hoofdtrekken geschetst.
Antwerpen, 1936; -- Prof. Dr Marius Valkhoff, De expansie van het Nederlandsch.
Tweede uitgave. Brussel, z. j. ; — C. P. F. Lecoutere, Inleiding tot de taalkunde
en tot de geschiedenis van het NederZandsch. Vijfde verbeterde en vermeerderde druk,
door L. Grootaerts. Leuven, 1942.
(9) Men hoeft in de literatuur niet ver gevorderd te zijn om, bij ieder belangrijk
schriijver, . het eigen taalgebruik en als de eigen stem vanzelf waar te nemen. Dan
is men goed op weg om hem te begrijpen en te genieten.
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zo veel moeilijker tot stand en op een geheel andere wijze. In de hedendaagsche
toestanden vormt zij den overgang. Door haar behoudt de geschreven taal
iets van de frischheid der gesprokene; in haar wordt de gesproken taal tot
cultuurtaal gesublimeerd.
De geschreven taal bestaat duit allerlei teksten en documenten, _ waaruit men
de samenstelling, ontwikkeling, verheffing en verval van de taal kan ophalen.
Van de taal; dus ook van het volk. Als geheel beschouwd teekent ze het
beeld van dat volk, zijn eenheid en verscheidenheid in tijd en ruimte, zijn
bijzonder kenmerk en bestemming, zijn algemeen menscheltke hoedanigheden
en gehalte (13) .
b) De taalkunde daarna., De taalkunde heeft evenveel objecten als het taalphenomeen verscheiden is. Er is "een taalkunde die de dialecten bestudeert :
hun bijzonder voorkomen en geographische indeeling, hun verschillen en
samenhang, hun historische en ethnologisehe beteekenis; een taalkunde die ook
de sociologische taalkringen en taalstructuur trekken wil en opbouwen (14) .
Zulke taalkunde is beschrijvend.
Er is een taalkunde die den oorsprong en de ontwikkeling der taal naspeurt,
haar verbondenheid met andere talen, en, daarvan uitga ande, den oorsprong
en de geschiedenis van het volk. Ook zulke taalkunde is beschrijvend (15) .
Er is een taalkunde .die de algemeene taal vastlegt : woordbeteekenis en
zinbouw, verscheidenheid en structuur, uitspraak en gebruik. Zulke taalkunde
vaardigt bindende wetten uit (16) .
Dat alles is taalkunde in de strikte beteekenis van het woord. We kennen ook
een breedere taalkunde, die het taalphenomeen en zijn wetenschap in het
geheele leven terugplaatst. We kennen een taalpsychologie, een wijsbegeerte
van de taal, een geschiedenis van • de taalwetenschap zelf. Niets daarvan is
overbodig, integendeel ! Maar men moet het gevaar durven zien dat de
taalwetenschap met de taalvaardigheid zou verward worden, de theorie met
de praktijk, en dat veel beschouwingen omheen de taal deze wel eens laten
verkwijnen en verbasteren (17) .
c) En eindelijk de letterkunde. Er is een letterkunde die de bestaande
werken geldt; een andere wil haar beoefening bevorderen. De eerste verzamelt
de teksten die, buiten elke andere bed oeling om, het bewaren waard zijn.
741 hoort, men ziet het, bij de geschreven taal; is zij daarvan het belangrijkste deel niet, omdat die teksten juist, voor de algemeene taal, als normatief aanvaard worden ?
De andere letterkunde speelt, tegenover de eerste, de rol van de algemeene
taal tegenover de dialecten. Zij haalt literaire vormen op en vaardigt wetten
uit (18) . Zij teekent het grondplan van het geheele literaire phenomeen; zij
wijst den weg voor wie dat woud bewandelen wil en bewonen.
Gelijk bij de taalkunde, is er ook een breeder opgevatte letterkunde : een
literaire psychologie, een kunstphilosophie, een literatuurgeschiedenis. Zulke
(13) Voor elk volk ligt, in de geschreven taaldocumenten, het rijkste van zijn
traditie besloten. Is het niet opmerkelijk dat zelfs de Heilige Schrift, voor het
Oude Testament althans, uit taaldocumenten bestaat, die hooren bij de heel bijzondere uitverkiezing en geschiedenis van het Jodenvolk ?
(14) Iedereen kent, op het gebied der psychologische en der sociologische taal-

wetenschap, het werk van Pater van Ginneken.
(15) Deze taalkunde, de etymologie met als onderdeel de toponomie, heeft in
de laatste jaren verras sende resultaten opgeleverd.
(161 Al bestaat er altijd spe li ng; maar men mag de speling met te groot maken.
De eenige nooit goed te praten overdrijving is het logisch en rationeel opbouwen
van de spraakkunst, zonder voldoende inductie (cfr. Lecoutere-Grootaers, o.c., 240 242) .
(171 Dat is thans meer dan eens het geval. Een zekere -philologie en een levendig
taalgevoel gaan niet noodzakelijk meer samen.
(18) Wetten, 'die eerder richten en leiden dan binden en verplichten.
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wetenschappen brengen eenheid en overzicht; maar men kan ze competent
beoefenen zonder in het minst literair kunstenaar te zijn, en dan blijven ze
buiten het eigenlijk literaire leven (19) .
De letterkunde hoort dan bij de taalkunde, de taalkunde bij de letterkunde.
De eerste bewering begrijpt men gemakkelijk : de letterkunde bewerkt taalmateriaal en voert de taal tot de hoogste volmaaktheid op. Ook de tweede
wordt duidelijk als men (heeft men er het recht niet toe ?) elk humanist een
letterkundige wil noemen (20). Ruimer opgevat, staat de letterkunde dan in het
midden van alle cultuur en de taalkunde heeft geen ander doel dan de taal
zuiver, sierlijk, humanistisch te doen hanteeren. Dan zijn taalkunde en letterkunde onderbouw en bovenbouw van het humanisme, dat daarin wel niet geheel
bestaat, doch wiens uitwendige verschijning vooreerst en volstrekt daarvan
afhankelijk is (21) .
Taalkunde en letterkunde stellen we dus in één perspectief, dat van het
humanisme. Zoo zien we de letterkundige werken als de keur der taalgewrochten; we zien ook hoe de algemeene taal de letterkunde voorbereidt,
inleidt en steunt. Want de studie van de algemeene taal geldt vooral de
woordbeteekenis, den zinbouw, de spraakkunst; vanzelf nu gaat men v an de
woordbeteekenis tot de tropen over, vanzelf van de woordvoeging tot de
stijlfiguren. Wat is de stijlleer overigens an ders dan een hyper-spraakkunst,
die zich niet beperkt bij woord en zin, doch die structuur en wetten aangeeft voor een geheel verhaal, een tooneelwerk, een lyrisch gedicht, een
verhandeling ? En zoowel stijlleer als spraakkunst zijn tenslotte slechts trappen, waardoor men het kunstwerk bereikt : het benaderde of te creëeren
kunstwerk, het eenige doel.
II
De geheele methode, die we willen voorstellen, vatten we zoo samen : van
Onder a letterkunde )
verstaan we : letterkundige werken in hun geheel, waarbij een alles omvattende, geheel bevredigende literaire theorie. Taal, stijl, letterkunde : de drie
deelen moeten elkander doordringen; taalkennis en taalwetenschap pax
nog op de rhetorica (22), letterkundige werkjes en werken reeds vanaf de
zesde, stijlpraecepten en stijloefeningen al de jaren door. Maar voor de zesde
en vijfde is de taal hoofdzaak; voor de vierde en derde de stijl; voor de
poësis en rhetorica de letterkunde.
Dat is een dubbele horizontale verdeeling; ziehier een vertikale. Het taalkundig en letterkundig onderwijs moet inductie en systematisatie harmonisch
vereenigen. Inductie : met veel taalmateriaal en literaire teksten dient de
leerling vertrouwd gemaakt; — systematisatie : toch zullen alle ervaringen,
zonder vlinderen noch oppervlakkigheid, tot een vaste eenheid worden terugde taal n aa r den stijl; van den stijl naar de letterkunde.

(19) Thans wordt de literatuurgeschiedenis b.v. te veel beoefend. Men dweept
met schrijvers gelijk met filmsterren en sporthelden : een bedenkelijk verschijnsel
voor de geindustrialiseerde en gedemocratiseerde kunst.
,(20) Een humanist is toch iemand die « stijlvol » leeft; die overigens optreedt
4 als hármonisch ontwikkeld, evenwichtig en volwaardig menschelijke persoonlijkheid »
(cfr. Mesotten, 1.c., 74). Dat stijlvolle nu moet vooreerst de taal gelden, en dus .
De letterkundigen vormen thans graag een syndikaat ; daarbuiten zou men geen
letterkundige zijn, ! Goed ! Maar de beste taalkunstenaars blijven dan wel eens
geignoreerd.
(21) Een delikate taalvaardigheid is de ziel van het humanisme niet; zij is echter de
eerste uitwendige hoedanigheid van den humanist. En daar we het humanisme
als een maatschappelijke aangelegenheid beschouwen, mogen wij het met de taalkunde en letterkunde wel nauw verbinden.
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gebracht. Zulke vaste eenheid ligt in de spraakkunst, de stijlleer, een literaire
theorie die hoofdzakelijk de vier groote genres, samen en afzonderlijk, peilt
en beschrijft. Alles komt uit op een waardeerende, begrijpende, smakende
en beminnende levenshouding tegenover taal en letterkunde ; op een humanisme.
1° Het inductief gedeelte der methode kan dan als volgt omschreven :
van het literaire fragment
van de gesproken taal naar het literaire fragment;
naar het literaire werk. Onder « gesproken taal » verstaan we dit : het kind• moet,
verscheidene milieu's, veel leeren opmerken en noemen bij zijn naam, zich
gemakkelijk bewegen. De wereld moet voor hem opengaan (23). Onder « literaire
fragmenten 3> verstaan we : gestyleerde teksten, passende en preciese modellen
voor alle onderdeelen van de stijlleer ; kleine voorbeelden ook voor al de
literaire genres, zoodat de knaap proefondervindelijk hun gelijkenis en verschil
leert kennen. De « literaire werken » dienen daarna in en om zichzelf
bestudeerd : de jonge man hoeft hun rijkdom en pracht in zich slechts op te
nemen ... Weer vatten we samen : van de onmiddellijk waargenomen wereld
(intuitief uitgediept en tot een grootere eenheid
naar de gestyleerde wereld
teruggebracht) (24) ; van de gestyleerde wereld naar de schoonheid (de voedende
en zuiverende, de verheffende en verdiepende, die alles doordringt, omglanst
en één maakt) .
2° Zoo gingen we tot het systematische gedeelte reeds over : van
naar de literaire
de spraakkunst namelijk naar de stijlleer; van de stijlleer
theorie. De breed opgevatte spraakkunst — de studie van woordvorming,
woordbeteekenis en woordvoeging -- moet uitgaan van de grondig gekende
taalkundige en redekundige. ontleding. De stijlleer — het verbinden der zinnen,
de stijlfiguren en tro pen, het eerste contact met de literaire genres — m oet
op het proefondervindelijk bewustzijn steunen hoe de stijl het waargenomen
leven condenseert, veredelt en als heilig maakt. De literaire theorie peile en
vereenige de vier genres, afzonderlijk en gezamenlijk; zij toone hoe de literaire
werken voor de volksgemeenschap de rijkste traditie uitmaken, voor het
individu het kostbaarste bezit. Systematisch worde de leerling dus geleid :
van het woord en den volzin naar het kleine literaire model; van het kleine
mo de l naar het groote werk. Of nog : van het hanteeren der taal naar het
ontdekken van den st i Z; van den ontdekten stijl naar de onvergankeljke volcheljk

van het groote werk.

Wij besluiten met een overzicht, dat eenieder verder stoffeeren kan :
De taal- en letterkundige methode bevat :
een inductief gedeelte

zesde
vijfde
vierde
derde
poësis
rhetor.

gesproken taal

1 een systematiseerend gedeelte
spraakkunst

1

t aa l
literaire fragmenten
of korte teksten

stijlleer
stijl

literaire werken

I literaire theorie
literatuur

(22) De boeken van Sterkees vatten op een bijna volmaakte wijze de taalkunde
samen, gelijk ze, op derde, tweede en rhetorica, kangerecapituleerd, samengebracht en bijgewerkt worden.
(23), Dat doel beoogden we in het eerste deel van onze bloemlezing Zuid en Noord
(voor zesde en vijfde).
(24) Op het begrip. 4 stijl » dienden we nog in te gaan. Het is meer dan een
uitwendige fierheid en tucht; het is als een sacramenteele stiptheid, die ons overbrengt in een andere, een hoogere steer.
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klonteren. Er weze nier terloops op gewezen, dat bij transfusie deze agglutininen
wegens verdunning in het ontvangersserum niet meer werkzaam zijn.
Daaruit volgt dus dat men agglutinatie bekomt wanneer de factoren a en A
B tegenover elkander staan. Dit is weergegeven in de volgende tabel.
of
beteekent : geen agglutinatie en -1- wijst op agglutinatie.

p

Roode B1.I. AB

.

»

B
0

Serum van groep
A B 0
HI-+
-}-F-F
--—
--

Roode bloedlich.

van groep
Serum
AA
3.
:a.

B
0

A B
—
1-F•

-i-

—
+

Deze indeeling voldoet aan de eischen der bloedtransfusie. In werkelijkheid
bestaan er nog andere onderverdeelingen, Zoo kent men een groep A , en een
groep A2 ; zelfs spreekt men thans reeds van een groep A 3. Verder kon ook
nog de aanwezigheid van andere agglutinogenen M, N, P, G en H aangetoond
worden. Daar deze echter in het menschelijk lichaam geen correspondeerende
agglutininen bezitten, zijn ze zonder belang voor de transfusie. Het klassiek
schema der bloedgroepen behoudt dus in de practijk zijn volle waarde.
Volledigheidshalve moet men daarenboven, volgens de laatste onderzoekingen
nog rekening houden met andere serumeigenschappen. Inderdaad heeft men
ondervonden dat het serum van sommige algemeene gevers (0-g roep) soms
groote hoeveelheden hemolysinen kan bevatten, hetzij tegenover groep A,
hetzij tegenover groep. B, soms ook tegenover beide. Het bloed v an zulke
individuën zou dus in sommige gevallen, in vivo, een hemolyse (openbarsten
van de roode bloedlichaampjes) kunnen ver oorzaken, vooral wanneer de bloedarmoede van den ontvanger zeer goot is. Dit zou het begrip van de z.g.
« gevaarlijke algemeene gevers » rechtvaardigen. Proefnemingen toonden aan
dat het bloed van sommige 0-gevers regelmatig post-transfusioneele reacties
gaf. Men moet ook rekening houden met het zoo-pas ondervonden Rh agglutinogeen, Hieruit volgt dat het altijd beter is een transfusie te verrichten tusschen
inclividuhn van denzel f den bloedgroep. Alleen in de uiterst. dringende gevallen
zal men transfusie uitvoeren zonder van tevoren den bloedgroep van den
ontvanger te hebben bepaald.
twijfel getrokken.
De onveranderlijkheid van den bloedgroep wordt niet meer in
De z.g. variaties bij een en hetzelfde individu spruiten voort uit de quantitatieve
schommelingen van agglutinogeen of agglutininen. De meeste vergissingen
gebeuren bij individuën van den AB-groep die ten onrechte in groep A of B
gerangschikt worden, tengevolge van de kleine hoeveelheid van het eene of
het andere der beide agglutinogenen. De agglutinine-concentratie kan soms
sterk dalen tengevolge van een anti-typhus-vaccinatie of een bloedziekte.
Daarom moeten de test-sera die voor de bloedgroepenbepaling gebruikt worden,
op hun inhoud aan agglutininen onderzocht worden.
beet begrip der bloedgroepen wordt ook in de gerechtelijke geneeskunde en in
de rassenkunde toegepast. De agglutininen A en B kunnen door de ouders op
hun kinderen overgedragen worden. We hebben hier te doen met een « domineerend » kenmerk in den zin der mendelsche erfelijkheid, en dat volgens de
wetten van Mendel overgaat van het eene geslacht op het andere. Hieruit
volgt dat deze agglutinogenen alleen dan bij de kinderen terug te vinden
zijn, wanneer ze bij tenminste één der ouders aanwezig zijn. Omgekeerd
kunnen zij bij de kinderen ontbreken, terwijl ze bij de ouders toch aanwezig
zijn. In het opsporen van het vaderschap of het moederschap, in geval
b.v. van verwisseling van kinderen, kan de bloedgroepenbepaling een negatief
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argument leveren. Zij kan niet uitmaken of dit bepaald individu vader of
moeder is van dit andere, wél kan zij bewijzen dat hij het met zekerheid niet is.
Daar de verdeeling der menschheid volgens de grootere of geringere verhouding van den eereen bloedgroep tegenover den anderen in verband schijnt
te staan met de verspreiding der verschillende menschenrassen, hebben ook de
anthropologen deze gegevens in hun zienswijze betrokken. De 0-groep zou
volgens sommige auteurs het primitief type vertegenwoordigen. De volkeren
die er een hoog percentage van bezitten, zooals de Indianen (90 %) , de
Eskimo's (80 %) , de Basken (55 %) , zouden van een zuiverder ras zijn dan
de overige. Andere beschouwen den factor A als typisch voor de Noordsche
rassen. Laten we echter hierbij opmerken dat hij ook veelvuldig voorkomt
bij de inheemsche bevolking van Australië.
In China is de B-groep het sterkst vertegenwoordigd (34 %) . Andere, niet
arische rassen tellen echter ook veel B-individuen : Hongaren 20 %, Senegalezen 29 %, Anamieten 28 %. De Hindoes, volgens Hirsfaid 41 %. De Japanners
hebben het hoogste cijfer van den groep AB, ni. 20 %.
DE KEUS VAN DEN GEVER
Wil een bloedtransfusie onberispeljk verloopen, dan dient zij te gebeuren
met een perfecten gever. Welke zijn nu de eigen schappen van een goeden donor ?
Het zijn niet alleen physsche, maar ook psychische hoedanigheden. Hij moet
Man kunnen blijven gedu rende een moeilijke transfusie. Hij moet mildheidsbesef hebben. Hij is immers geen handelaar die zijn bloed verkoopt. Aanvaardt
Ø een bezoldiging, dan is dit een schadevergoeding van den last en de reiskosten, niet een loon. Verder moet hij de oprechtheid bezitten, alle ziekten die
hij zou hebben, bekend te maken. Hij moet lichamelijk gezond zijn; zijn physiologische stelsels : bloedsomloop, ademhaling, spijsvertering, moeten normaal
werken. De ouderdom is van minderbelang; toch zijn kloeke gevers van
20 tot 50 jaar de meest geschikte. In de transfusiediensten neemt men maar
alleen deze in acht die een geneeskundig onderzoek hebben ondergaan en zich
regelmatig voor gezondheidscontrole willen aanbieden. De bezinkingssnelheid van
de roode bloedcellen schijnt naast andere technieken een goed middel te zijn
voor het opsporen van eene of andere infectie. Het bloed van patiënten met
verhoogden bloeddruk mag gebruikt worden als hun algemeene toestand
bevredigend is. Om als donor in • een transfusiecentrum ingeschreven te kunnen
worden, spreekt het vanzelf dat de aders goed bereikbaar moeten zijn. Het
is ook van groot belang te weten of de donor een of andere infectieziekte
heeft daargemaakt (roos, streptococcen-infecties, negenoog, kroep, typhus, enz.)
en of hij daarvan volkomen genezen is. Het bloed van deze individuën bevat
inderdaad, gedurende geruimen tijd, specifieke tegenstoffen die van belang zijn
voor de z.g. « immuno-transfusie
^.

TE+HNIEK DER BLOEDTRANSFUSIE
Twee methoden worden voor de bloedtransfusie gebruikt : het _ overtappen
van zuiver versch bloed, en het buiten van bloed dat door middel van een
stollingwerende stof gestabiliseerd is en eventueel in de ijskast bewaard werd
(rechtstreeksche en onrechtstreeksche transfusie) .
Verschillende toestellen werden vervaardigd om het bloed van de ader van
den gever naar dien van den ontvanger over te brengen. Allen streven er naar
om de kansen voor de stalling zoo gering mogelijk te maken. De voornaamste
zijn de spuit van Jubé en de pomp van Henry. en Jouvelet. De rechtstreeksche
transfusie heeft ook nu nog haar aanhangers; toch geven deze de groote
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uren lang,
het gemakkelijker
gemakkelijker een vena van
van den
den voet
voet of
ofhet
hetbeen
beentetepuncteeren.
puncteeren.Bij
Bijpatiënten
patiënten
met onbereikbare
onbereirobare venen,
bij vrouwen
vrouwen met dunne
dunne adertjes
adertjes b.v.
b.v. of
ofbij
bijzwaarlijvige
lZWaarlijvige
venen, bij
patiënten,
nog en
envooral
vooral bij
,bij kinderen,
kinderen, moet
moet men
meneen
eenandere
andereingangspoort
ingangspoort
patiënten, of
of nog
.

OVER BLOEDTRANSFUSIE

237

vinden.
Het is
vinden. Het
is natuurlijk
natuurlijk altijd
altijd mogel
mogelijk
de aders
aders door
door een
eenklein
klèinheelkundig
heelkundig
ijk de
:maar dit
ditkan
kanmen
menmoeilijk
moeilijkdikwijls
dikwijlsopnieuw
opnieuw beginnen
beginnen
ingrijpen
ingrijpen bloot
bloot te
te leggen, maar
bij herhaalde
herhaalde transfusies.
in zulke
zulke gevallen
gevallen aangeraden
aangeraden het
het bloed
bloed in
in
bij
transfusies.Het
Het is
is in
te spuiten
spuiten in
in het
hetbeenmerg
'beenmerg zelf,
zelf, door
door punctie
punctie vvan
het sternum
sternum af
of van
van het
het
an het
scheenbeen
knie, .beide
beide plaatsen die
die zeer
zeergemakkelijk
gemakkelijk tetebereiken
bereiken
scheenbeen juist onder de knie,
zijn. Deze medullaire
medullaire transfusie verloopt
verloopt even
even gemakkelijk
gemakkelijk als
als de
deintraveneuse.
intraveneuse.
zijn.
Bij den
den zuigeling
'zuigeling met
met open
open fontanellen,
fontanellen, kan
kan het
hetbloed
bloedingespoten
ingespotenworden
worden
Bij
in den
den sinus
sinus longitudinalis.
longitudinalis. Deze
Deze techniek
techniek is
is echter
echterniet
nietvolkomen
volkomenzonder
zonder
gevaar; volgens
volgens vele
vele auteurs
auteurs is
is het
hetvoorzichtiger
voorzichtiger de
de transfusie
transfusie langs
langs
gevaar;
intraperitonealen
te verrichten.
verrichten.
intraperitonealen weg te
dat men
men bloedtransfusies
/bloedtransfusies verricht
verricht heeft
in de
de
Eindelijk
Eindelijk stippen
stippenwij
wij nog
nog aan dat
heeft in
vena femoralis
femoralis van
de dij,
dij, ja
ja zelfs
zelfsininhopelooze
hopelooze gevallen,
gevallen, isismen
menovergegaan
OIVergegaan
vena
van de
tot intracardiale
intracardiale transfusies.
transfusies.

IN WELKE GEVALLEN
GEV.ALLEN WORDT DE BLOEDTRANSFUSIE
BLOEDTRANSFUSIE TOEGEPAST
TOEGEPAST?
?

gevallen, die
die met
metbloedtransfusie
bloedtransfusie behandeld
'behandeld worden,
worden, nemen
nemen een
een steeds
steeds
De gevallen,
grootere uitbreiding, eenerzijds om wille van
van de
de vereenvoudiging
vereenvoudiging van
vande
detechniek,
techniek,
de klinische
klinische proefondervindelijke
proefondervindelijke gegevens, die
die aantoonaantoonanderzijds
anderzijds om
om wille van de
den
hoe het
het intreden
intreden van
van vreemd
vreemd bloed
bloed een
een organisme
organisme tot
tot gunstige
gunstigereacties
reacties
den hoe
kan
prikkelen, alsmede
van de
de studie
studie der
der oorzaken
oorzaken vvan
de
kan prikkelen,
alsmedeook
ook om
om wille
wille van
an de
,verschillende
bloedtransfusie gepaard
'gaan. Het
Het resultaat
resultaat
verschillende bijwerkingen
bijwerkingen die
die met
met bloedtransfusie
gepaard gaan.
van een
een transfusie
transfusie kan
kan zeer
zeerverschillend
verschillend zijn.
zijn. Wordt
Wordt zij
zij aangewend
aangewend bij
bij eeen
van
en
groote bloeding bij vooJ.'lbeeld, dan werkt zij alleen reeds door den toevoer vangrotebldinjv ,awerktzijlndsoetvran
nieuwe bloed,
'bloed, kwantitatief
kwantitatief gesproken.
gesproken. Zij
Zij heeft
heeft dus
dushier
hiereen
eensupplegerend
suppleëerend
het nieuwe
het nu
nu ook
ookbewezen
bewezen dat
datzij
zijeen
eencoaguleerende
coaguIeerenderol
rolvervult.
vervult.
effect.
Daarbij is het
effect. Daarbij
Verder is
hare werking
werking tonisch
tonisch op de
de periferie,
periferie, en
en ddoor
hare massa
massa verhoogt
verhoogt
oor hare
Verder
is hare
zij den
den bloedtoevoer
bloedtoevoer in
in den
dencollateralen
collateralen.bloedsomloop;
,bloedsomloop; zij
zij prikkelt
prirok,elt de
de bloedbloedzij
vormende
laat·de
de globulaire
globulaire reserven
reserven vrij
vrij ininden
denbloedsomloop.
bloedsomloop.
vormende organen
organen en
en laat
eigenschappen, in
in sommige
sommige gevallen
gevallen althans,
althans,
Tenslotte dragen haar plasmatische eigenschappen,
bij tot ontsmetting
ontsmetting en
het weren
weren vvan
allemande toxische
toxische stoffen.
stoffen. Rekening
Rekening
an allerhande
bij
en tot het
houdend
deze eigenschappen,
eigenschappen, kunnen
kunnen wij,
wij, volgens
volgens den
denhuidigen
hufdigen stand
stand
houdend met
met deze
wetenschap, de door
door bloedtransfusie
'bloedtransfuskl te
te .behandelen
klassen
der wetenschap,
behandelen gevallen
gevallen in
in twee klassen
indeel
en: : de
heelkundige en verloskundige
verloskundige gevallen,
gevallen, en
en de
dezuivere
zuiveremedische
medfsche
indeelen
de heelkundige
gevallen.
HEELKUNDIGE EN
GEVALLEN
HEELKUNDIGE
EN VERLOSKUNDIGE
VEØSKUNDIGE GEVALLEN

acutetraumatische
traumatischebloedingen,
/bloedingen,
de acute
2} de postoperatieve
postoperatieve bloedingen,
bloedingen,
2)
al
chronische bloeding
/bloedingen
van het
hetspijsverterings-,
spij9Vp.rterings-, ademingsademings- en
en genitogenito3) de chronische
en van
urinai'r
stelsel,
urinair stelsel,
4} de verschillende
verschillende schoktoestanden
'bloedverlies, zware
zwarekwetsuren,
kwetsuren, enz.,
enz.,
schoktoestanden na
nabloedverlies,
4)
IS}
prophylaktische transfusies (om
(om den
denschok
schoktetevoorkomen
voorkomenbij
bijbuikopera/buikoperade prophylaktische
5) de
om het
het vervoer
,vervoer van
van een
eengewonden
gewonden mogelijk
mogelijk te maken,
maken, om
om een
een herstel
herstel te
te
ties, om
enz.)..
bespoedigen, enz.)
~}
1.)

ZUIVERE MEDISCHE
MEDISCHE GEVALLEN
GEVALLEN

I} verschillende
bloedziekten (hemorrhagisohe
(hemorrlragische diathesen,
diathesen, leukanemiën,
leultanemiën, aplasaplas1)
verschillende bloedziekten
tische anemieën,
anemiën, pernicieuse
anemie, enz.),
enz.),
pernicieuse anemie,
2) sommige
sommige intoxicaties
2)
intoxicaties (koolzuurvergiftiging,
(koolzuur-vergiftiging, lichtgas,
lichtgas, oorlogsgassen,
oorlogsgassen. ververgiftiging
door paddestoelen,
paddestoelen, door
door medicamenten,
medicamenten, enz.),
enz.),
giftiging door
3)
bij ernstige en
en uitgebreide
uitgebreidebrandwonden,
,brandwonden,
3) bij
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4) 'bij
vele besmettelijke
lbeamettelijke ziekten
ziekten:: sepsis,
sepsis, typhus,
typhus,endocarditis
endocarditis lenta,
lenta; lange
bij vele
4)
tuberculosis gepaard
met bloedspuwing,
bloedspuwing, roos,
roos, kroep,
kroep, cholera,
cholera, enz..
enz..Een
Eenbijzondere
bijZOnderetuberclosig
epaard met
soort is de
de z.g. ««immuno-transfusie
bloed van
van
immuno-transfusie>.».Zij
Zijwordt
wordtverricht
verrichtmet
met het bloed
soort
een genezen
genezen zieke
van een
een vvan
vorengevaccineerde
gevaccineerdeofofvoorbereidden
voorbereidden
an tetevoren
een
zieke of
of van
donor,
vananurie,
anurie,lipolde
lipoïdenephrose,
nephrose, chronichroni5) sommige nierziekten
nierziekten (zekere
(zekere gevallen
gevallenvan
5)
sche glomerulo-nephritis
glomerulo-nephritiszonder
zonderverhoogden
verhoogdenbloeddruk)
bloeddruk),
sche
,
6) cachectische
cachectische toestanden
voedsel of
of vitaminen
vitaminen zoowel
zoowel bij
'bij volvoltoestanden (tekort
(tekort aan
aan voedsel
6)
bij zuigelingen,
ZUigelingen, kanker-cachexie)
kanker-cachexie),,
wassenen
w
assenen als bij
hemorrhagische colitis
en weerweer7) allergische
allergische aandoeningen
aandoeningen (akute hemorrhagische
colitis ,asthma en
7)
barstige netelkoorts)
netelkoorts),,
barstige
8) sommige perifere vaatstoornissen
vaatBtoornissen als
&Is b.v.
b.v. intermitteerende
intermitteeren.de claudicatio,
claudicatio, gengan8)
door seniele
seniele of
ofdiabetische
diabetische endarteritis.
endarteritis.
grena door
Deze opsomming,
opsomming, die
natuurlijk verre
heeft tot
tot doel
doelaan
aan
Deze
die natuurlijk
verrevan
van volledig
volledig is,
is, heeft
toonen hoe
hoe uiteenloopend
uiteenloopend van
van toepassing
toepassing de
de·bloedtransfusie
bloedtransfusie zijn
zijn kan.
kan. De
De
te toonen
afwisseling in deze
deze opaomming
opsomming wijst
wijst er
er voldoende
voldoende op.
op. Het
Hetverschil
verschiltusechen
tusschen
afwisseling
heélkundige en
geneeskundige toepassingen
van uiterst
uiterst groot
grootbelang,
belang,vooral
vooral
heelkundige
en geneeskundige
toepassingen Is
is van
op practisch
practisch gebied in verband
verband met
met de
de voorbereiding
vool"bereiding en
en de
de te
tenemen
nemenvoorzorgen.
'Voorzorgen.
de eerste
eerste categorie
categorie heeft
heeft men
men vooral
vooral te
te doen
doen met
metgekwetsten
gekwetsten of
ofzieken
zieken
In de
de transfusie
transfusie dringend
dringend is
is en
ensnel
snelmoet
moetgebeuren.
gebeuren.Eenige
Eenige·minuten
minuten
bij wie
wie de
bij
kunnen den
leven kosten,
kosten. In
In zulke
zulke gevallen
gevallen verkrijgt
verkrijgt men
men soms
kunnen
den zieken
zieken het
het leven
een echte
echte heropleving
heropleving en
en zijn
zijn de
deposttransfusioneele
posttransfusioneele reacties
reacties zeer
zeerzeldzaam.
zeldzaam.
een
Anders is
is het
bet gésteld
gêsteld met
met de
detweede
tweedegroep.
groep. De
Detransfusie
transfusiegebeurt\
gebelll't-hier
hier niet
nietbij
bij
Anders
hoogdrIngendheid,
van voorzorgen
voom:orgen om
omposttransfusioneele
posttransfusioneele
hoogdringendheid,maar
maar eischt
eischt een reeks van
verschijnselen te
voorkomen. Hier
Hier zijn
zijn deze
deze immers
immers talrijker
talri.jker zoowel
zoowel bij
bijrechtrecht·
verschijnselen
te voorkomen.
Btreeksche
&Is bij
bij onrechtstreeksche
onrechtstreeksche transfusies.
tra.nsfusies.
streeksche als
de groote
groote meerderheid
meerderheid der gevallen begrenst
begrenst dit
dit zich
zichtot
toteen
eenvoorbijgaande
voorbijgaande
In de
temperatuursverhooging,
die
de verwachtte
verwachtte gevolgen
gevolgen
temperatuursverhooging,
diegeen
geeninvloed
invloed heeft
heeft op de
der transfusie.
transfusie.

...
'

Al deze
deze gegevens,
gegevens, min
min of
ofmeer
meerdoor
doorelkaar
elkaarbesproken,
besproken, bedoelden
bedoelden alleen
alleen de
de
werking
van deze
deze nieuwe
nieuwe therapeutische
therapeutische aanwinst
aanwinst aan
aan onze
onze lezers
lezersbekend
bekend
werking van
te maken.
maken. Het
Het is
is immers
Immers in
in den
den loop
loop van
van deze
~e eeuw
eeuw dat
dat men
men den
den reeds
reeds zoo
zoo
lang gekoesterden
de menschheid
menscbheid in
in werkelijkheid
werkelijkheid heeft
heeft kunnen
kunnen
gekoesterden droom
droom'van
van de
verwezenlijken:
en kracht,
kracht, kan
kan zonder
zonder gevaar
gevaar
verwezenlijken :het
het bloed,
bloed, symbool
symbool van
van leven
leven en
en met
met al zijn eigenschappen,
eigenschappen, van mensch
mensah tot
tot mensch
menschovergebracht
overgebracht worden.
worden.

BOEKBESPREKING
GODSDIENST
P. A. J. NUYENS, Doaniind
, Christus
aller bekommernis. -- Bre ws * Turnhout, 1943, 151 blz., gen. Fr. 22, geb.
Fr. 33.
Laten we dit boek niet wetenschappelijk noemen, al werd, in de eerste hoofdstukken, vrij veel wetenschap verwerkt.
Evenmin is het zuiver vulgariseerend, al
klinkt de propaganda-toon sterk door.
Maar de schrijver heeft zich, jaren lang,
met allerlei vormen van geloofsverdediging en bekeeringswerk ingelaten; van zijn
veelvuldig contact met verscheidene
menschen enopinies, van zijn gevarieerden arbeid als predikant en schrijver,
apologeet en propagandist, is deze samenvatting een kostbare vrucht. De samenvatting van veel pogen, ervaring en
overtuiging : Christus staat aan het
kruispunt van alle wegen en Hij ontmoet
ieder mensch. Van ieder mensch is Hij
de voornaamste bekommernis.
Het eerste hoofdstuk Bejegeningen van
Christus beweegt zich in de actualiteit,
vooral in de actueele literatuur ; de volgende drie De mythe-historie van Christus, De zuivere bronnen van het Christusleven, Positief werk van de Katholieken
leunen eerder aan bij de theologische wetenschap. Dan wordt het weer actualiteit
met Wat eigen volk praesteerde, Getuigen
van het elfde uur, Permanente gelegenheidsgetuigen, Christus aan het kruispunt
der wegen .. . Samen vormen deze hoofdstukken geen volkomen eenheid : uit de
ervaring vooreerst gegroeid, zijn ze op
de praktijk gericht, -- en met recht mag
de schrijver hopen dat ze in het middelbaar onderwijs, in studiekringen, in allerhande groepeeringen en bewegingen, bezieling zullen brengen en een vernieuwd
inzicht in Christus' wezen en zending.
Men gunne ons één opmerking aan dit
werk werd ,de laatste hand niet gelegd.
Het behoefde een (zij het nog summiere)
bibliographie; de behandeling van bepaalde vragen en personen mist de gewenschte scherpte en duidelijkheid; al te evident
is ze ook, meer dan eens weinig betrouwbaar tweede-handswerk. Aanbevolen.
Em Janssen
Prof. St,ephanus AXØS, 0. P., Mystiek
brevier. Het Nederoandsehe mystieke
proza. — De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1944, 347 bla., gem
Fr. 125, geb. Fr. 155.
P., Axters geeft hiermee het eerste v an
zijn vier deeleb.: Mystiek Brevier, waarvan twee aan inheeansche, twee aan uitheemsche mystiek, telkens één met proza,
één met verzen, zullen gewijd worden:
Daarmee vult hij een gevoelig tekort aan
op het gebied onzer eigen Vroomheid. In
98 stukken verzamelde hij schoone getuigenissen van af Beatrijs van Nazareth
tot aan de XXe eeuw. Die ietwat omslachtige Inleiding bepaalt de noties :

Mystiek (empirische godskennis i.p.v. ervarende of experimenteele is wel een
lapsus calami) ; Nederlandsche Vroomheid
(tegen Dom Huyben). Schrijver verzet
zich tegen het profaan gebruik van het
woord mystiek, maar onderscheidt zelf
niet verder tusschen ascese, speculatieve,
praktische en theologische mystiek. `Vandaar een gemis aan eenheid. Zijn keuze
zocht vooral theoretische mystiek. Het
Nederlandsche vrome hart en gemoed
spreekt niet genoeg. Hij geeft voor het
eerst in ruimeren kring en bloemlezing
uit al te weinig bekenden : bv. Evangelische Peerle, Petijt, Pullen, Peters, Vervoort, enz. Men mist een auteurslijst.
Menig lezer . zal een lijst van de verouderde woorden wenschen. Wellicht kan men
het verdedigen dat bij het aangeboden
stuk geen verklaring wordt gegeven.
Dit werk is ondanks enkele kleine tekorten een goede aanwinst : een boek
dat moet aanbevolen worden voor rhetorid, Germanisten en voor intellectueelen
die zich voor Nederlands geestesleven
interesseeren. A. Ampe
R. GUARDINI. De geest der liturgie.
Vertaald door een Kanunnikes van
het H. Graf te Turnhout. — Tweede
herzien maar de 15e en 16e druk,
ourt, 200
repola, T
Duittsdhe u:itg.. ^
'B■
^^/!
2
bis ., z. j., Fr. 27,50.
Den tweeden druk van dit kostbaar
boekje mochten we niet laten voorbijgaan, zonder er nog eens de aandacht op
te vestigen.
Maar het mag een geluk heeten voor
onze cultuur dat het, ook in het beperkte
Nederland.sch lezersmilieu, een tweeden
druk kent. Want onze taal bezit te weinig werken van dit gehalte : dit voelt
men alleen reeds aan de betrekkelijk
arme terminologie, hoewel de vertaalster
zich flink wist te behelpen.
We hoeven een tweeden druk niet van
a tot z te bespreken. Het weze ons alleen
toegelaten één gedachte naar voren te
halen, nl, uit het hoofdstuk « De Liturgie
als spel ». Iemand heeft op den terugkeer
van onze eeuw naar het spel gewezen als
op een onbetwistbaar teeleen van verval
in onze cultuur. Nu toont ons het eerste
en toonaangevende bundeltje van de invloedrijke serie c Ecclesia orans » (onder
de leiding van Dom Ildefons Herwegen,
1918, Herder, Freiburg im Breisgau) , hoe
de terugkeer van de Kerk naar haar liturgisch leven, ook een terugkeer is naar
het spel. Gaat dan de Kerk zelf, met
de Westersche cultuur, haar ondergang
te gemoet ? En zal deliturgische beweging haar uiteindelijk noodlottig zijn ? —
Misschien heeft de schrijver zich deze
vraag niet gesteld, maar zijn antwoord
is schitterend. De geest van het spel i ' s
een weldoende reactie tegen de rationalistische doelmatigheid van den Renaissancegeest. Dat dit rationalisme nu zoo-
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wat op alle gebi'ed verloren gaat, is
misschIen gevaarlijk voor sommige uitingen van onze 'bescha.ving; maar waarschiinllik geen ramp.
c Deze geestesrichting, - het streven
om alles uit te sch8lkelen, wat niet tot
de zaak behoort, wat bijkomstig, wat
overtollig is - Is juist, en voor het leven
in het algemeen 'nOodzakelijk: (zij)
schenkt ernst en vaste richtiILl!f aan het
leven. {Zij) beantwoordt ook In zoover
aan de werke1l1khe1d als feitelijk alles op
de eene of andere manier onder het geziohtspunt valt van het doel (,blz. 152).
Kaar 'geen enkel versclhijnsel valt volledig
onder deze categorIe, geen enkel ding i1l
de natuur Is erik<el en alleen doelmatig,
of beter : doelhebbend:. (blz. 153).
Ook in het leven van' de Wereld,kerk
is dit waar : c Daar is ten eerste de geweldige bouw der doeleinden (blz. 156) ,
maar haar leven omvat een gebied waar
het vrij is van het doel In specifieken
zin. En dat is de LIturgie."
Om dat onderscheid scherp te zetten,
vindt schrijver een zeer spreKende vergelijking : het litullglsch leven en de geestelijke Oefeningen van den H. Ignatius, wier
invloed ongetwijfeld een vrucllt is van de
Renaissance. In de OefeningC'II Is alles
bewust drillen, In de liturgie is het leven
in de natuur, groeien met 'haar en i,n
haar (blz. 158). In onze maatschappij zijn
de twee even noodzakelijk : de spontSJne
opvoeding van de natuur Is niet meer
voldoende, zeker niet in het bovennatuurlijk leven : daarom kwam doe spiritualiteit
van de Oefeningen providentieel op 'haar
plaats in de nooit geëvenaarde beschavingsontwikkeHng van de RenaIssance.
Maar ook ol> dit gebied, even~ als in
de lichamelIJke ontrw,ikkeling, IS exclusief
drillen, misvormen. Dat heeft de Liturgische beweging aangevoeld. - «Voor GOd
een spel spelen; niet een kunstwerk
scheppen, anaar zelf een kunstwerk zijn :
dat is het diepste' wezen van de IJlturgie» (,blz. 164). Dit is niet een te oude
cultuur die weer ldndsch wordt maar het
tlfdig verjongen van de eeuwig levende
:Kerk die Kind wil b1l1ven van God.
In de andere hoofclstukken klinkt dezelNe toon van heilzame reactie: een
reactie die nog lang actueel moge blijven.
Hoe ,b.v de symboMek van de liturgie
het liohä.melljke weer in zijn organisch
verband moet brengen met het geestelijke (hoofdstuk 4)j hoe het gemeenschappelijke in de liIturlS'le een weldoend tegengif Is voor' het rationeele Indï.v1dualilsme
'(hoofdstuk 1 en 2), enz.
Dit weze voldoende om «De geest der
liturgie:. nog eens warm aan te bevelen.
M. de Tollenaere
NIilB IBESXiOW, In Gods licht. - Nieuwe
iberzielle uitgawe. St lI'randscus-Drukbrij, Meche1El1ll, 1942, 2402 ML, 11r. >tO.
NUs Beskow is een van die 'bekeerling.en, die -hun ,blije dankbaarheid !Voor het
teruggevonden geloof wUlien maken tot
een getuigenis en een apologie. Als
Luthersch predikant In Zwed8'1l voelde hij
zich aangetrokken tot de katholieke Kerk,
die door haar sterke eenheId, door haar
vitaliteit, door haar warme atmosfeer een
zoo .scherp contrast vormt met de kerk
van Luther. In 1929 werd Beskow katholiek. Vroeger reeds had hij twee boeken
geschreven, waarin zijn bewondering en

geestdllift voor het Katholicisme d-uidelij-k
tot uiting kwamen: Voor Gods aanschijn
en Gods wegen, waarvan de vertaling
verscheen in 1928 en 1930.
Drie jaar 'later werd zijn derde en
schoon'ste werk. In Gods Zicht. in het
Nederlandsch vertaald. Op enkele maanden tijd was de oplage uitverkocht. Dat
succes w'as ten volle verdiend. Al was
Beskow nog geen katholiek toen hij die
opsteUen schreef. toch deed hem zijn belangstelling en sympathie in 'het Katholioisme vele aspecten ontdekken, die wij
er niet meer In zien. Voor bekeerlingen is
het geloof iets nieUIWs; zij spreken er
nog over met jeugdIge frischheid. Voor
ons, m'et dat eeuwenoude geloof zoo 'Vertllouwd, is het dan ook interessant den
klank te hooren van wie het als een ver-,
rlllSSinjf ontde1kte.
Schrijver legde nadruk op de levenskracht en- reli,gieuze waarde van het
Katholioi'sme, . naast de verdeeldheId en
onverschilUgheid onder de protestanten.
Beskow Is een vroom man, voor wien het
religieuze de 'hoogste waarde is. Alles
plaatst hij In dat perspectief, zonder nochtans ooit te verv,allen in een vervelend
of Jevensvreemd dogmatisme.' Zijn gedachten worden geillustreerd door kijkjes
op de Skandin8lvf.scbe wereld; zijn stij·\
is eenvoudig, zelfs bijna kinderlijk. Kortom, het is een aangenaam en goeddoend
boek.
I. de la Potterie
René T.AJRDIF DE :MJQIDREY, Het boek
Ruth, VoonLllbeel.ddioig, ~ng,
VlOIlImaaikillbe.ld, Iklooster,s.t,as.t. Vertaald
door Jor:Iis oa.~x. - La.nInoo, T.i.eilt.
1944,' 1~ !bLz., Fr. 22.
René Tardif de Moldrey Is een Fransch
prieste,r, .'die leefde' van 1828 tot 1879.
Hij trachtte het boek Ruth allegorisch te
verklaren, als stelde het het religieuze
leven voor, en graag zou hij andere gedeelten van de H. Schl'iftuur zoo behandeld ,hebben, maar c A quo! bon ~crire,
dlsait-il, on n'e me lit·, pas ~ (Franl!che
uitgave, ,blz. 14). In 1938 verscheen een
tweede ultgave vllln zl1n werk, voorafgegaan door een lange fnlelding van Paul
Claudel (Paul Claudel, Intruàuction au
«Livre de Ruth ». Tea:te intégraJ de
l'ouvrage de I' Abbé Tartii,f de Moidrey.

Pallis); het tweede gedeelte van <lat boek
(114 bladzijden van de 237) wordt ons hl
het Nederlandscb !hier aangeboden.
, Wij gelooven met dat het werk een
vertaling verdiende: over het religieuze
leven lezen we liever duidelijke en praktisch geordende verhandelingen. Däa.rbij
waarschuwt de voorlaatste pauselijke encycliek tegen het al te veelvuldig aanwenden, bulten d'e bestaande overlevering om, van schriftuurteksten in allegorische beteekeni,s . . . Doch daarvan afgezien : waarOIilontbreekt elke biographle
of nadere aanduidin'g van den schrijver l'
Waarom wordt, in een inleiding, het zoo
bijzondere genre van het werk niet voorgesteld en toegelicht? Waarom zijn al de,verwijzingen naar de H. Schrift wegge-laten, in den Franschen tekst zoo talrijk
aanw~g ?
JaJ wij hebben goede religieuze lectuur,
nooaig; maar dit werkje' werd, ons inziens, nogal onbesuisd vertaald en haastig
uitgegeven.
Em. Janssen
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schetst de schrjjver de drie perioden in
de ontwikkeling van Nletzsche's gedachtengang, en toont hoe deze perioden bepaald werden door de psychologische
stroomingen van zijn leven en tevens
door de invloeden van de rationaIistf.sche
denkers, met wie hij achtereenvolgens in
contact kwam. Zijn doorloopende goddeloosheid en haat tegen het Christendom
trachtte Nietzsche te" reChtvaardigen
eerst door zijn aesthetisch pessimisme,
waarvoor hU het begrippenstelsel ontleend'a aan Schopenhauer, en -het ideale
type vond .bij Wagner. Toen het bleek
dat hetaesthetische naar God voerde,
sloelf hij het roer om en zocht zijn humamsme te vestigen op een intellectueel
positivisme, waarvoor hij het materiaal
ontleende aan d~ Fransche positivisten
van Voltaire tot Taine, aan de Duitsc:he
materialisten en aan de €lVolutieleer van
Darw,in. _Maar ook de wetenschap bleek
niet goddeloos genoeg en nu bekeerde hij
2lioh tot een anti-intellectuaHstisch positivisme, de aanbidding van het leven, de
volledige ovel'gawe van den WiJ tot macht
en phantaseerde hij het ideaal van den
Uebertnensch, dat weldra in de sohaduw

trad voor het droombeeld van den EeuwdWederkeer. Na deze laatste krachtInspanning verzonk dez'e geest in den
waanzin: hij wou God v.inden in den
mensch-zonder-God en I1S aan deze tegenstrijdigheid tragisch ten onder gegaan.
Met rustige zekerheid, de stof volkomen
beheerschend, beschrijft Dr. Lannoy deze
psychologische en geestelijke curve, elk
van de voornaamste werken van Nietzsche in dat verloop situeerend, het samenIVattend, het verklarend en het beoordeelend naar een philosophle die het
objectief ware en den laatsten grond van
alle zijn weet te erkennen. In het- laatste hoofdstuk schetst hij een synthese van
de plhilosophlsche stelIingen van Nietzsche
en wijst op de irlnerJljke contracHctie,
waarop zijn wijsgeerig d,eniken fataaJis
uitgeloopen.
Nu Nietzsche ongetwijfeld In het brandpunt staat van de wijsgeerige 'belan,gstelling, Is het een verheugend feit in Dr.
Lannoy een velJ.i2'engids in het duistere
met bliksems doorflitste woud van zijn
denken -gevonden te hebben.
F. De Raedemaeker
~en

TAAL- EN LETTERKUNDE

Dr. iF. BOERWINKJmI., Thl! levensbe8chouwlD&' van MarceUus Emamts. Een
Ibijdra.ge tot de kennJs V&IlJ de ;l.utoiIIJOIIlIje_ buTtger der . 'IIIegentiellidJe eeuw.
- TerIl Have, Amsterdam, 1943, 180
blz.

Wat verstaat de auteur onder den autonomen burger der negenJtiende ,eeuw? «Het
is de mens, die zich afsluit en ,beveiligt
tegen de inbreuk van onberekenbare, irrationele machten (zowel godilelijke als natuurlijk-elementaire); die zich met z\in
stand op deze aarde een veilig en geriefelijk tehuis zal scheppen (el! steeds veildger, daar er Immers «vooruitgang» is);
en die in dodelijke ernst doel van zichzelf is geworden» (blz. U). Het is dus de
materialistisché Individualist, de zoeker
naar comfort in een samenleving zonder
eigen doel; door een eigenaardigen ommekeer der waarden is het de tot wanhoop
gedoemde, paar alIes rondom hem begeeft
en hij zichzelf niet 'beveiligen kan. Zulk
een mensch was MarceIJus -Emants (18481923).
Hij _ begon als romantisch Idealist. De
studie van het recht liet hij- onvoltooid
OID, als kunstenaar, !hervormend op te
treden; zijn hefbig antiklerikaal romantisme verzwond spoedig voor een deterministisch naturali8me: hij werd wat hij
voort blijven zou, de ont~oochelde.
Ontgoocheld. door wien. Door alles en
allen die bij hem, den zelfbewusten
mensch, dè bevrijdmg stremden. Door
God zelf tenslotte, die met de vrouw den
verlammend en wellust onder de mellischen
heeft gebracht (LUHh); die hen odk weetlustig ,heeft gemaakt. een machtelooze
weetlust tegenover het onaanvechtbaar
determinisme (Godendeemstering). Met
zulke opvatting komt Emants het pessdmlsme van Schopenhauer en d-at van Von
Hartmann nabij; ,het zijne was bitterder,
harder, wanhopige-r: _een aanltlager vol
van ressentiment, die op zjjn grafzerk
beitelen deed: "Beklaag nooit de verloste
uit de krankzinnigheid, d-ie leven heet»
(blz. 127).

Neen, Emants vertegenwoordigt den
autonomen bUl'ger niet; hij streeft hem
voorbij: hij onthult den weg dien deze,
heel langz'aam misschien, bewandelen
moet. Zijn houdin'g is absoluut, tegenover
de even ,absolute houding van bepaalde
werkelijk geloovigen, - en de auteur ziet,
in de verburgerlijkte negentiende eeuw, die
autonomen en de heteronomen (de geloovigen) ontoegankelijk voor elkander. Wat
den zoo verbeten, den in zijn kr.ing zoo
onverbiddelijk eerlijken Emants betreft:
«zeker zou (hij), als hij in een andere ~1
had geschreven, een van de groten zijn
geworden vand-e Europese letterkunde»
(blz. 171).
Dr Boerwinkel schreef een uitstekende
monographie. Vlijtig en nauwgezet behandelde hij 'Punt voor punt, en feiJIoos
bouwde hij zijn verhandeling uit. Wel
verlangen we een diepere wijElgeeroige
gronding, een ruimer vergezicht, meer
intuitie en artisticiteit; toch bHift deze
arbeid, -beperkt in opzet en resultaten,
van het degelij'kste materiaal en rijk aan
velerhande suggest_les. Wij, katholieken,
kunnen ons echter nIet vereenigen met de
beginselloos-beschrijvende methode zonder vastheid noch norm. Waarin en waardoor heeft Emants ,gefaald en 'gedwaald?
Wie deze volstrekt gestelde vraag ontduiken wil, kan veel wetenlSlWaardigs vertellen; de waarheid geeft hij n.iet.
Aanbevolen voor literair-. cultureel- en
wijsgeerig geschoolden.
Em. Janssen
:MaJroe1 VERiHlECXE, Jacob van Artevelde, het dramatisch meesterwe1"k van
Cyriel -Versc.ha.eve.
Zeoeaneeuw,
Brug1ge, 11M3, UI2 Wz., Fr. 30.
Onbesohroomd geeft deze jonge beWonderaar «een uur bewonderin~» ten beste;
maar het getuigt van een vrIj uitgebreide
lectuur, -het heeft niets van een imprO'visatie.
Groote lIter9Jire werken, zegt het inleidend hoofdstuk, moeten iets méér zijn
d-an literatuur. Jacob van Artevelde nu is
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een nationaal drama» : nationaal, niet zuiver historisch ; een drama, niet een roman, — en in elk van de vijf bedrijven
gaat de auteur. hoofdstuk na hoofdstuk,
den steeds vorderenden gang na naar de
ontknoping.
Alles is lezenswaard, en elke bewering
verdedigbaar. Doch waarom vooreerst die
systematische «bewondering», welke praktisdh een eerlijke kritiek onmogelijk
maakt ? Waarom ten tweede zooveel polemiek en zooveel detailstudie : door de
boomen ziet men het bosch niet meer.
Elk kunstwerk, het meest nog het drama, moet als geheel overschouwd en behandeld. De auteur had b.v. moeten opmerken: dat het eerste en het vijfde bedrijf, niettegenstaande gerekte tooneelen,
voelbaar korter zijn ; = dat de eerste twee
bedrijven een dubbelen episodischen aanloop vormen tot de eigenlijke handeling,
met het derde bedrijf slechts ingezet; —
dat het derde bedrijf («Dit is mijn Sinksenpreek !») het hoogtepunt der handeling
wil aangeven en het vierde den fatalen
gang naar de voortaan onvermijdelijke
ontknooping. Met deze en soortgelijke benaderingen had hij de geheele structuur
als een weidsch uitgebouwd schema kunnen voorstellen : naar klassiek model,
maar tot een levend organisme niet uitgegroeid. Bij de karakters en hun grospeering had hij moeten stil blijven : bij
den protagonist vooral, te zeer een tooneelheld die voor den spiegel speelt, heelemaal niet een nuchter, wilskrachtig en
daadvaardig volksleider. Geleidelijk had
hij`, in dit drama als zoodanig, te veel
«grijze theorie» gevonden, te weinig
«bloeiend leven», en het werk als een product van de studeerkamer gezien, nogal
buiten ervaring, techniek, eenigermate
zelfs menscheriikennis. Van den anderen
kant had hij de enthoesiaste bezieling
moeten aantoonen, waarmede de nog
jeugdige dichter dit « nationaal drama »
('het verdient wel dien naam !) concipieerde en (iets te haastig, helaas !) neerschreef : als in het flitsen van deze
grondgedachte :
«Der volkren uur slaat éénmaat
in hun bestaan, hun uur beslist hun
eeuwen»
(tweede bedrif).
De studie van Verhecke is dus goed;
maar zij mist overzicht en besluiten. Zij
situeert Jacob van Arteveldde niet in Versohaeve's dramatische productie: het eerste groote werk, op velerlei wijze onzeker
en onvoltooid., doch het glanzend gewrocht
van jeugdigen scheppingsdrang en onversaagd idealisme. Zi, gaat te weinig terug
naar de grondbeginselen van de dramatiek, tenzij in zooveel bepaalde twistpunten en bepaalde .uitspraken van Verschaeve zelf er naar verwijzen. Zij vat
niet samen, Zij gaat vooral van een verkeerd «bewonderen» uit: een bewonderen
dat alle trekken verdoezelt en geen enkele
gestalte noch gewrocht scherp omlijnen
laat. Aanbevolen. EØ. Janssen
W. NOE, Wies Moeas, Die Øwiikkelingsgang van een volln9cb dichter — La.
uØ, Tielt, z. j., 87 biz., Fr. '22,50.
W. Noë geeft ons hiermede een zeer
genietbare en accurate studie over W. M.
als dichter. Van bundel tot. bundel volgt
hij de ontwikkeling van W. M.'s poëzie,
dit steeds in verband met de historische
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gebeurtenissen van 's dichters leven. Deze
methode maakte het werkje eerder tot
een doorloopend commentaar dan tot een
breeder opgevat essay. Het is een degelijke studie die we graag aanbevelen. De
oprechte, trouwens volkomen gewettigde
bewondering, die de auteur voor W. M.
heeft ] staat een onvooringenomen kritiek
niet in den weg. Wel vinden we dat hij
de poëtische waarde van W. M.'s laatste
bundels eenigszins overschat. Ook wanneer hij, op blz. 47, over de taal van
W. M. verklaart : « Wij kennen geen nog
levend dichter in het Nederlandsch bij
wien de gezonde gaafheid zoo volkomen
tot haar recht komt zonder deminste
geforceerdheid », dan zouden we dit niet
zonder aarzeling onderschrijven, tenminste voor zoover deze gaafheid in eenheid
wordt gesteld met de poëtische waarde.
Het boekje is geïllustreerd met drie portretten van den dichter.
L. Vander Kerken
Eduard SCHWARTZ, Hint Vortrii,ge ilber
den griechisØn Roman, — 2e uiig.
De G+ruy^te^r, Bergh, 1943, 150 ibflfz.,
beun. 4.
De roman is in de Grieksche literatuurgeschiedenis . een laatkomer. Wat we er
van bewaard hebben, b.v. de pastorale
Daphnis en Chloe van Locigos, dateert uit
de keizerlijke periode en is artistiek van
geringe waarde. Dat aan «den Griekschen
roman» voordrachten konden worden gewijd die na bijna een halve eeuw (de le
druk is van 1896) uitzonderlijk boeiend
blijven, ligt aan het feit dat de auteur
het hem gestelde thema bijzonder ruim
heeft opgevat, of, juister gezegd, grondig
gewijzigd. Zooals hij het zelf zegt, heeft
hij in werkelijkheid behandeld : «het romaneske in de verhalende literatuur der
Grieken». Inderdaad was Schwartz eerst
en vooral een specialist op het gebied der
Grieksche historiographie, en zijn grondige vertrouwdheid met dit onderwerp
had hem doen inzien, hoe vlottend voor
den zoo beweeglijken Griekschen geest de
grenzen wel eens waren tusschen waarheid en fantazie, als het er om ging
boeiend te vertellen., Van Od'lisseus' tijd af
hebben de Hellenen stee ds verre landen
bereisd, om ` er handel te drijven, maar
ook om er te gaan kijken, en om er wonderbare vertellingen uit te kunnen meebrengen. Zeker, weldra kwam bij hen de
wetenschappelijke geest op, . • die strenge
kritiek uitoefent en fel te keer gaat tegen
de asleugens» der verbeelding. Maar de lust
tot vrije vertelling werd er niet door gefnuikt. Zoo riep zelfs de philosophische
speculatie een tot dan toe onbekende letterkundige soort in het leven : den utopischen roman met pedagogische of sociaalpolitieke tendenz. De veroveringen van
Alexander luidden voor het romaneske
genre een nieuw bloeiti dperk in; daartoe
gaf niet alleen de epische figuur van den
jongen held aanleiding, maar ook de
duizelig-wijde geographische horizonten,
die zich nu voor de Grieken ontsloten.
Meteen stroomden overvloedige geestelijke
invloeden uit het Oosten de Helleensche
wereld binnen. In deze nieuwe cultuurperiode ontstond de Alexandrijnsche
l iefdeselegie, en eerst hieruit de Grieksche roman in eigenlijken zin : een verhaal in proza over de avonturen van een
verliefd paar.
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Dit alles rijst uit deze schitterende
voordrachten voor onze oogen op als een
bonte wemeling, vol kleur en leven. De
schikking van de stof heeft dikwijls iets
grilligs, maar de uitzonderlijke kennis die
de auteur van zijn domein bezit, de steeds
persoonlijke stellingname tegenover menschen en werken, de beweeglijkheid van
den stijl en de zin voor het concrete, maken van de lezing een echt genot. Hier
of daar zal men wel eens een voorbehoud
maken, en de voorstelling die Schwartz
geeft van het ontstaan der Odusseia zal
men best niet te zeer au sérieux nemen.
Maar als geheel is de gedachtengang zoo
juist en suggestief en de voorstellingswijze overal zoo ,sierlijk, dat men het
boekje met een gevoel van bewondering
sluit en ook van dank voor den heruitgever, Prof. Alb. Rehm, die er een
uiterst lezenswaardige inleiding aan toevoegde. E. de Strycker

J. CALVET. BoosuM, l'homme et 1'Øuvre.

— Boivin, Paris, 1941, 179 blz., Fr. 21.
Een kostbaar boekje, waaruit ons een
echt levende Bossuet tegemoet treedt:
geniaal en zeer menschelijk, le:yenskrachtig en daardoor wat vierkant, wat massief
in zijn gedachte als in zijn verschijnin ,
rondborstig en toch complex, daar h
geen held was en in kiesche zaken wer
verwikkeld. De bedri;vige Bossuet van
vóór 1690, die in zijn apostelijver alles
durft en wien veel gelukt, die de hovelingen zoo onfeilbaar de psychologie van
hun zonde verklaart en zich zelf zoo argeloos door den koning en Me de Montespan
om den tuin laat leiden de latere prikkelbare Bossuet, die slob in de zaak van
het quiétisme zoo onkiesch gedraagt tegenover zijn vriend Fénelon — de sombere
Bossuet, door de regeeting van Lodewijk
XIV teleurgesteld en toch te veel aanhet hof. Bossuet, de 'theoloog
wezig
met zijn
zijn dichterlijke vlucht soms — en
de burger die zijn frischheid wijt «aux
shuitres et au vin de Bourgogne» ...
Na een eerste biographisch deel, ontleedt
een tweede zeer suggestief Bossuet als
kanselredenaar, als geschiedschrijver, als
moralist, als godgeleerde als stylist. Het
werkje is typisch Fransch om zijn llsibtillte, dat groote gemak waarmee een uitgebreide kennis in directen onderhoudenden
toon wordt verwoord en om zijn voorliefde
voor zielsontleding. Het verscheen in de
serie «Le livre de l'étudiant», maar werd
gemaakt «de main de maitre».
R. Lefijs

Eduaai+d BEREND,. Jean `Paul und • die
S hweiz,. =- Huber, Frauenfeld, Leipzi g, z. j., 101 ,bhz., geb. Zw. Fr. 4.
Een knap en overzichtelijk geschreven
werkje dat in al zijn beknoptheid een uitgebreide kennis en een verbazenden arbeid veronderstelt. Naast meer technische
hoofdstukken vinden wij er oqk de gemoedelijke episode van den bewonderenden Mumenthaler met zijn Emmenthaler
kaas. Dit boekje van een der beste Jean
Paul-kenners, tevens bezorger van de
groote kritische uitgave zijner werken, zal
onmisbaar zijn voor al wie zich met de
studie van den schrijver of van de kultureele Duitsch-Zwitsersehe betrekkingen
bezighoudt. A, Deblaere
Theodor ABELE, Uurgang mit Sindern,
IBifder aus der Dichtung Adalbert

&liters. — Bbnifacius-Druckerei, Padetrborn, z. j., 343 blz., -geb., RM. 4.50.
Stifter's laatste levensjareningen onopgemerkt voorbij en de eerste uitgave
van zijn «Nachsommer» en zijn «Witiko»
werden zelfs nimmer uitverkocht. Daar
was het gezag van een Nietzsche en een
Hermann *Bahr noodig om hem, na Goethe,
en naast .Achtenstein en Gottfried Keller,
terug zijn plaats te gevel onder Duitschlands grootste prozaschrijvers. Theod.
Abele koos een reeks smaakvolle kinderportretten uit Stifter's werk. Wij zien in
deze geschiedenissen van kinderzielen herhaaldelijk toegepast Stifter's woord, dat
«opvoeding wel niets anders is dan omgang» (Nachsommer) ; een beginsel, waarop onze tijd van paedagogische «methodes» zich wel eens mocht bezinnen. Het
is een werkelijke verrassing weer eens
een boek te kunnen lezen, waarin alles
eenvoudig is, kerngezond en ... normaal.
Stifter bleef een schilder, ook in zijn literair werk, en zijn schildering van het
berglandschap en -leven is vol kleur en
licht. Het is waar dat zijn kijklust en
-genot hem wel eens verleidden tot beschrijving van het onbeduidende ; daarom
is het voor de meeste lezers wellicht verkieslijk enkel de mooiste bladzijden uit
zijn werk te leeren kennen, waarvan
Theod. Abele ons hier een frissche keur
biedt. A. Deblaere
Prof. Dr. O. G. N. DE VOOYS, Inleiding
t
fa
studie van de woordbeteekenis.
-- Tweede, •hierziene en veraneerderde
uitgave. De Sikkel, Antwerpen ; Wolters, Grote n g en, 1943, 80 ltdz., Fr. 30.
Dit boekje bestaat uit drie hoofdstukken : N aa mgeving, Verandering van beteekenis, Synoniep»iek, en elk hoofdstuk,
met . zijn vele, kleine paragrafen, is als
opgepropt van suggestieve realia. Overzichtelijk en methodisch, tegelijk buitengewoon gevarieerd en rijk van inhoud,
dient deze korte verhandeling door alle
leeraren in het middelbaar onderwijs grondig doorgewerkt, ook door aiwie belang
stelt in de taalstudie. Allen zullen er veel
aan hebben.
Wie het standpunt van Prof. de Vooys
precies wil kennen, leze aandachtig de
vooraan geplaatste Algemeene beschouwingen. Mi sschien oordeelt hij dat de
auteur de geheele taal te afhankelijk
maakt van de wisselende spraak; zowat
taalkundige traditie, tucht en ordening
waarlijk tot een minimum herleid worden.
Daarover kan men lang twisten.
Em. Janssen
Mick 1BUYØO'S. « Korte besehrijvinge
van Parijs » (1667). Opnieuw uitgegeven met &W eiding, bronnenstudie en
aanteekeningen door Dr K. J. WILLEMIJNS, Doe. Univ, Gent. — Verieenigi ng d er Antrwerpkhe Bi^^rlto^phie1en, nieuwe reeks 1. De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1942,
157 blz., Fr. 65.
Dirck Buysero (1644-1707) komt in de
literatuurgeschiedenis voor als een .tweede-rangstichter van het laatste geslacht
der zeventiende eeuw. In zijn jeugd een
vriend en vereerder van Vondel, werd hij
spoedig een ijverig li d van «Nil volentibus
arduum». Hij schreef hoofdzakelijk tooneelwerk en propageerde Fransche me-
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dellen; in zijn latere levensja.ren moet hij
aan lager wal geraakt zijn, maar de poëzie gaf hij nooit op en in zijn goeden tijd
had hij het hart enden g·eest van veel
tijdgenoaten veroverd.
In 1666 verbleef de dichter te Parijs en
las daar twee werkjes: La viUe de Par!s
en ver8 burle8que8 door Fr. Berthot en
Le traca8 de Pan8 . .. door Fr. Colletet,
Met deze twee bronnen schreef Ihij zijn
Korte beschriJvinge van PariJ8, die In 1667
verscheen. Het werk (een jeugdwerk nog)
bestaat uit 838 alexandrijnen: heel verscheiden van Inhoud, geeft het Mefst
straattooneeltjes, kermissen, vermakelijkheden ten beste; de auteur, zinnelijk van
aard, laat zich door de praal en liet genot betooveren en bedwelmen. In vloeiende verzen gedicht, behoudt het zijn literaáre aantrekkelijkheid; doch vooral als
tijdsdocument (over ·het Fransehe' leven
en de Hollandsche bewondering daarvoor)
verdiende het heruitgegeven te worden.
Dr Willemijns volbracht die taak met een
ver,bazende erudittie en 'oonnaUlWgezetheid, die geen moeilij·kheid ontzien wilde.
Em. Janssen
0Wrte1 VOSJllAER, Amazone. <Met dnleiding
en aaIIl.teek;eniJ:lgen d·oor Dr. H. J. de
Vos. - M\lISeIÎon, Nederlamlsch-e ree,kB
1. Mamltea.u, Brussel, z. j.., 288 bl\?:.,
F.r. 30.
In de ree·ks Museion zullen, ten behoeve
van het Middelbaar en Hooger Onderwijs,
teksten uit de moderne literatuur versclhijnen. Zij zet in met Amazone: niet om de
waarde van dezen nieuwrenaissancisrtis'chen roman;' wèl om zijn bijzonderen
geest en om de litterairhistoNsche beteekeni,s van haar auteur. Voor het Hooger
Onderwijs waar de cultuurgeschied.enis
als zoodanig vooraan komt, is deze keuze
gewettigd; zij is het niet voor het Middelbaar Onderwijs, waar, met de beste
teksten alleen, de letterkundige smaak
dient gevormd en gezuiverd.
Want Amazone is geen mee,sterwerk;
de inleider zelf noemt bet een mislukking
(cfr. blz. 5). Het verhaalt van een artistiek en classicistisch ~ezelschaJ;l - een
schilder een dichteres, een mUS1CUS, een
beeldhouwer, bijfiguren - : -hoe' zij, te
Napels en te Rome het heden voor de
oudheid pogen te vergeten, en hoe, in die
sfeer de daimoon der liefde bezit neemt
van twee harten. Het gebeuren zelf li~t
verstikt onder de klassieke, de aesthetische,' de artistieke erudibi,e, altijd van
goed allooi maar nogal begren~d. Wa~t
Vosmaer blijft te zeer een sceptlsch vrIJdenker een 81gnostisch liberaal, een hooghartig 'aestheet, oln met zijn classicisme
méér te bereiken dan een veilig gewaanden vluchtheuvel voor zijn romanUsche
onbevredigdheid. Amazone mag fr:aai heeten, onderhoudend, leerrijk i het mlst overtudging.s'kracht, vaart en ZIel.
De heel verzorgde «Inleiding», «Beschouwing», «Verklarende aanteekeningen» maken deze uitgave voor' het Hoogel' Onderwijs stellig geschikt.
Em. Janssen
De laude Flandriae. Een « Lof van Vlaamderen. » uit hetbe,gfuJ. dl2~ XIIe eeuw,
:van Petrus PICTOR, tn.geledd en verklaard door DIr. J. VAN MIERLO,
S.J. en ui1:ig~en door de N. V.
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Standaard-Boek.handel
Brussel, in
'tt jaar tS«. - 48 tblz:, gen. hOlUtVTij
!Velijn li1r. 65, gen. oUtd-HolJ.aJnd.;;Jcb
~. 150.
De laude Flandriae is een Latijnsch gedich,~ van 41 hexam,eters telkens paarsgewIJs (of Vler. en Vler) door \:twee rijmen
verbonden. Het zou oorspronkelijk uit
....eertig verzen ,bestaan hebben: tien strophen van twee verzen over de politieke
grootheid van Vlaanderen; vijf strophen
van Vlier over de liefde van den dichter
tot land en volk. Niet alleen om zijn
techniek is het ·sterk merkwaardig' ook
om den warm poëtisohen toon van zijn
tweede helft (vv. 33-34 b.v. zijn heel
mooi); het meest om de voorstelling van
het groote en machtige Vlaanderen, groot
en machtlig in Europa, het vruClhtbare,
vrome, dappere vaderland van den In
ballingschap zwervenden dichter.
Pater Van Mierlo leidde het stuk voortreff.elijk in: hij dateerde en verklaarde
het; den dichter wees hij onder de vaganten thuis; hij vertaalde het in versmaat
om het in breederekringen bereikbaar te
stellen. De Standaard-Boekhandel zorgde
voor een luxe-uitgave.' Maar zulk gesClhenk i's ons méér dan een snuisterij voor
bibliophlelen; authentisch en ge.zaghebbend stelt het ons' verleden als heel groot
voor en :heel schoon.
Em. Janssen
Wies MOENS, De spitsboog. - Wiek op,
tBr.ugtge, 1943, 100 h;a;., gen. Fr. 48,
geb. }i1r. 65.
In dit boek bundelt de auteur twaalf
onderling heel verschillende opstellen:
over land en volk, over plastische
!tunsten, over literatuur, alle geschreven
1D den vloeienden, voornamen stijl van
Wies Moens, aHe trillend van dezelfde
Dietsche bezieling. Het zijn «uitgezochte
steenen», op de hand gewogen, tot één
spitsboog samengemetseld, en die spitsboog voegt zich in het geheele levenswerk
~cfr. ,blz. 7).
Een·s te meer spreekt Moens zichzelf
uit: zijn warm, edel gemoed, vóór alles
opreéht en bewogen bij elke verdrukgmg; zijn onkreukbare Dietsche trouwe,
die, met recht, ,elke waarneming en
waardebepaling, kleurt en doorglanst ; zijn
gevoelig romantisme, dat geheel zijn werk
op een achtergrond plaatst van wazigverdroomde
verten;
zijn
reaJi.stisc,nscherpe plastiek, dIe hem zoo suggestief
en bekoorlijk schrijlVer doet. Telkens alSl
we Moens lezen, ,betreuren we de verschEddenheid, van zijn arbeid, strijd en
kommer; zij heeft hem, als letterkundige
van formaat, niet laten. uitgroeien, - en
eens te meer bemerken we hier het onvolgroeide.
Al blijft dit boek dus een verzameling
van occasioneele stukken, al zal een vakcriticus bij bepaalde uitspraken ook yoorbehoud maken: naar taal, stijl, inhoud en
geest verdient het een hooge waardeering,
een warme aanbeveling.
Em. JanSlSea
Em. VAN HEMiEIIDONCK, De cleyne
Keyser. - De· NederlandsChe Boeklhiandel, Am'tIwerpen, 1943, 470 'blz., géc.
li1r. 90, !geb. F1r. 1.20.
Met De cleyne KeyBer deed V. H. een
~touten worp. Met een hoopvolle belangstelling
volgde men. den eendgs~ns
schuchteren en toch zelfzekeren groei van
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dezen
gevoelIgsten onder
onder onze
onzt. romanromandezen gevoeligsten
schrijvers,nof;al
beperkt in zijn
zijn aanvang,
aanvang,
schrijvers, nogal beperkt
doch die
die groeide
groeJ.de .en
.en groeide.
Bij zijn
zijn laatlaatgroeide. Bij
ste werk
werk Kroniek
op de
de noodnoodKroniek wezen
wezen we op
zakelijkheidvoor
voorhem
hem Olm
om aan
aan de eigen
zllkelijkheid
eigen
beperking
ontstijgen (Streven
154);;
beperking te ontstijgen
(Streven X, 154)
dat
is nu
nu geschied.
geschied. In
Invergelijking
vergelijking met
met
dat is
voorgaande werk (hoezeer
(hoezeer wij
wij het
het ook
ook
het voorgaande
waardeeren) , geeft
geeft De cleyne
cleyne Keyser
Keyserniet
niet
waardeeren),
Neen
stijging .aan,
.aan, maar
'een .stijgIng
maar een
sprong in de
de
een sprong
hoogte.
Het is
ijl een
eenhistorische
h>istorische roman,
roman, wiens
wiens
Het
handelbig
verloopt rond
het midden
midden der
der
handeling verloopt
rond het
achttiende
eeuw. Anthony
Anthony Le
Le Roy,
Roy, deken
deken
achttiende eeuw.
de Turnhoutsche
Turll!houtsche tijkgilde,
tijkgilde, wordt
wordt in
in
van de
die hoedanigheid
hoedanigheid opgevolgd
opgevolgd door
'door Adriaan
Adriaan
Thoenemans; ; maar
als
Thoenemans
maar deze,
deze, even geniaal als
ondernemend,
het gildewezen
gildewezen en
en
ondernemend, vervangt
vervangt het
den corporatiegeest
coryoratlegeest door
eerste ininden
door een
een eerste
dustriahseering QP
schaal. Hij
Hij is
is
dustrialiseering
op grQote
groote schaal.
de zakenman
zakenman tot
tot het
hetonmenschelijke
Qnmenschelijke toe;
de
eindelijk vindt hij de liefde wel en zijneindljkvthfewlnzij
breekt, maar
maar hij
hij sterft
sterft er
er aan.
aan.
trots breekt,
Niet in
in het
het breede
breede fresco
fresco van
van het
het achtachttiende-eeuwsche
en handelswezen,
handeloswezen,
tiende-eeuwsche gildegilde- en
nooh
In het
het fijne
fijne historische
historische detail
detail Ligt
ligt
noch in
vooreers,t de waarde van"liit werk. Even-vorestdwanierk.Evmin
In zijn
zijnvoornamen
voornamen en
enverzorgden,
verzorgden,
min in
nogal
,breedvoerigen en • soms
zwierig
nogal ,breedvoerigen
soms zwierig
eleganten
de zuivere
zuivere taal,
taal,
eleganten stijt;
stijl; noch
noch in de
zelden
door een vlekje
vlekje ontsierd
ontsierd (studie(studiezelden door
kamer,
blz. 99
99 -— ik houd er
er aan,
aan, blz.
blz. 205
205
kamer, blz.
-— ordewoord,
ordewoord, blz.
werk
blz. 386).
386) . Wie
Wie het werk
grondig
kennen wil,
wil, onderzoeke
onderzoeke zijn
zijn comcomgrondig kennen
positie
en zijn
zijn gestalten.
gestalten.
positie en
bevat drie
driedeelen
deelen:
roekelooze
Het bevat
: De roekelooze
Bprong,
hoofdstukken, 139
139 blz.)
blz.),, Het
(15 hoofdstukken,
sprong, (15
(23 hoofdstukken,
diepe
water (23
hoofdstukken, 213
213 blz.)
ibllll.)
diepe water
hoofdstukken, 110
Afrekening (12
(12 hoofdstukken,
110 blz.)
blz.)..
Afrekening
:Het
eerste en
en het
hetderde
derdedeel
deelbeantwoorbeantwQorHet eerste
den
elkander: de
de opgang
opgang en
en de
de neerneerden aan elkander:
gang van Adriaan
AdriaaIi 'fhoenemans;
tweeThoenemans; het tweede
de deel
deel- vormt
vormt het
het.sluitstuk
sluitstuk:: de
de machtige
machtige
Thoenemans
liefde niet,
niet, «het
«het
Thoenemans vindt
vindt de
de Liefde
was veel
veeltetediep»
diep»(cfr.
(cfr.blz.
blz.343,
343,388).
water was
388).
En de
de geheele
geheele roman
roman is
is gebouwd
gebQuwd op
op de
de
En
tegenstelling macht
liefde: : wie
wie de
de
tegenstelling
macht en
en liefde
gezocht heeft
heeft en
en daarvoor
daarvoor de
de liefde
liefde
macht gezocht
ontheiligt, sterft
de eigen
eigenvereenvereenontheiligt,
sterft aan de
zaming en trots.
zaming
trots.
Is de
de tragische
tragischebestemming
bestemmingvan
van.den
.den
Dat is
hoofdpersoon.
nietonsympathiek,
onsytnpathiek, evenevenhoofdpersoon ; niet
min sympathiek
sympathIek geteekend.
geteekend. Zijn
Zijn snelle
snelle opopgang maakt
maakt hem
hem machtsdronken.
machtsdronken. Steeds
Steeds
breiden zijn
zijn ondernemingen,
ondernemingen, gezag
gezlllg
verder breiden
maar tegenover
tegenover.zijn
zijn
Invloed zich
zich uit ;; maar
en invloed
vrouw is
is hij
hij onrechtvaardig,
onrechtvaard,ig, zijn
zijn stadestadsvrouw
genooten .vreezen
vreezen Ihem
hem meer
genooten
meer dan ze
ze hem
hem
eerbiedigen, zijn
zijn kind
kind sterft.
eerbiedigen,
sterft, Geheel
Geheel alalleen, ,bezwaard
schuJa die
d,ie hij
hij niet
niet
bezwaard door een schuld
bekennen. wil,
weg slechts
bekennen.
wil,kan
kan hij
hij zijn
zijn wegslechts
gaan
tot het
het uiterste;
uiteNlte; tot
toteen
eenintrigue
intrigue
gaan tot
van .,zijn
zijn belagers
belagers en
en een
een
onvrijwiHige
van
onvrijwillige
doodslag
door zijn
zjj.n zoon
zoon zijn
zijn weerstand
weerstand en
en
doodslag door
trots breken
breken :: dan
sterft hij
hij in
in de
de liefde.
liefde.
dan sterft
Plaats omheen
omheen edit
-Uit groote
groote thema
thema een
een
Plaats
veelvuldig gevarieerd
gevardeel'd gebeuren,
gebeuren, omheen
omheen
veelvuldig
de hoofdfiguren
hoofdfiguren een bonte
bonte groep
groep van
van wewemelende gestalten
gestalten:: de vrouw
vrouw van
van ThoeneThoenemelende
mans Anne-T.hérèse
Anne-T.hérèse Le
zijn kinkinmans
Le Roy
Roy en zijn
deren
Peter en
en Marileen
Marileen;; zijn
zijnmoeder
moeder
deren Peter
'l'riena
zijn famileleden
famIleieden Henriette,
HenIliette, OliOliTriena en zijn
vier,
Kardinaaltje van
der Beken;
Bekell/; de
de
vier, Kardinaaltje
van der
hoofdlieden en
tijkbazen Peter
de RouHouhoofdlieden
en tijkbazen
Peter de
were, Cornelius
Cornellus Stellebiers,
Stellebiers, Joannes
.Joannes van
.van
were,
.ier
Lenaert Scuermans
Scuermans;; HuzarenHuzarender Linden, Lenaert
officier della
officier
della Roccavale;
Rocoo.vale; de
dezuiderlinge
zuiderlinge
.Juan-ita
Geralda; den
den groothandelaar
groothandelaar en
en
Juanita Geralda;
financier Charles
Charles Proli;
Proli; Thoenemans'
Thoenemans' tetezoogenstander
Oordt;
genstander ` Christianus
Christianus van Oordt;
veel anderen. In
In deze
deze wereld beweegt zich
zich

de
hoofdheld :: en'g
lage
de hoofdheld
eng conservatisme
conservatisme en lage
kuiperijen, geldzucht
geldzucht en
en zorgeloosheid,
zorgeloosheid,
kuiperijen,
eenvoudige offergeest,
eenvoudi/$"e
offel'geest, onbegrensde
onbegrensde eëreerzucht, pijnlijk
p!.jnlijk hunkeren;
hunkeren; hij
sticht er
er
zucht,
hij sticht
goed en
en kwaad,
kwaad, hij
hijtriomfeert
trioIIifeerten,
en,wordt
wQrdt
goed
hij bereikt
bereikt zijn
zijn bestemming.
bestemming.
verslagen, hij
Zoo
overscIhouwen we dit
dit grootsche
grootsche
Zoo pas overschouwen
gewrocht.
Adriaan Thoenemans
Thoenemalls - is
een
gewrocht. Adriaan
is een
achttiende-eeuwsche.Jacob
Jacob van
van Arteachttiende-eeuwsche
Artevelde,
- en
,en het
het verhaal,
verhaal, met
met zijn
zijn machmachvelde, —
tige
tribunaal-scène op
het einde,
einde, deed
deed
tige tribunaal-scène
op het
ons
denken aan
aan een
een soortgelijk
soortgelijk (nog
(nog
ons denken
machtiger) besluit
machti-ger)
besluit in
in Der Grosztyrann
Grosztyrann
und das
das Gericht
Gericht van Werner
Werner Bergengrun
Bergengrün
(besproken
247)..
(besproken in Streven
Streven X, 247)
Van
.Hemeldonck en
Bergengrun :: de
de
Van ,Hemeldonck
en Bergengriin
koppeling
de nieuwe
nieuwe
koppeling dezer
dezer namen
namen geeft de
gestalte
aan die
die de
de Vlaming
Vlaming voor
voor ons
ons
gestalte aan
verwierf.
Zij maakt
ook op
op twee
twee ononverwierf. Zij
maakt ons
ons ook
v.olkomenheden
zijn werk
werk nog
nog
volkomenhedenattent,
attent, die
die zijn
aankleven.
Vooreerst komt
komt het vernuftig
vernuftig
aankleven. Vooreerst
bedenken iets
te duidelijk
duidelijk door
door: : in
in de
de
bedenken
iets te
systematische onveranderlijkheid
onveranderlijkhed-d der
der bijbijfIguren;
in
bepaalde
motieven
(de
muziek
figuren; in bepaalde motieven (de muziek
b.v.) die
die het
het groote
groote motief
motief inkleeden;
inkleeden; in
in
b.v.)
,het
groote motief
motief zelf,
zelf, hoe
hoe levensecht
levensecht
het groote
Thoenemans
toetreedt. Ten
Ten
Thoenemans op
op ons
ons ook
ook toetreedt.
tweede
heeft men
men de
d·e tegenstelling
tegenstelling tustustweede heeft
schen de macht
macht en
en de
de liefde,
liefde, de
de grondslag
grondslag
van de
de geheele
geheele conceptie,
conceptie,' nog
nog niet
niet tot
tOlt
van
het diepste
diepste gepeild
~epeild:: zoodat
zoodat het
het besluit
bes'luit
in het
d'e
vaste richting
r>ichtmgeenigermate
eenigermate ontbeert,
.ontbeert,
de vaste
dieQns
verder zou
zou doen nadenken.
nadenken. In
In dat
dat
die ons verder
QPzicht
werd Bergengriin,
Bergengrun, die
die toclh
toCJh een
een
opzicht werd
completer'
gecompleter 'probleem
probleem'hehandelt,
behandelt, niet
niet geevenaard.
Doch laten
laten we
we ons
ons alleen
alleen verheugen:.
verheugen:
Doch
we he'bben een roman van formaat ont-wehbnromavftneen roman
roman van
van formaat
formaat voor
VQor alle
alle
vangen, een
lezers geschikt.
gesëhikt. Van
Van Hemeldonck
::aemeldonck zelf
zelf
lezers
komt onder
Qnder onze
onze romanschrijvers
romanschrijvers voor als
als
«de
Keyser».
EmJanssen
. .Janssen
«decleyne
cleyne
Keyser». Em.
ØOOGENBEMT, Oppassen,
AilIbi2Il"1t
VAN 1Hl00000.BEMT,
Oppassen.
Alhesit VAST
Marie !! '.n+
'JIj gevaarlijke
- De NeNegevaarlijke tijd, —
rpen,
derland.stclt;eBoel.dlandel,
An-twerpen,
derlandsche .Boekhandel, Antwe
19«,
:mr. 75,
75, gob.
ge\b.
1944, 333
333 b~.,
blz., gen.
gen. Fr.
Fr. 100.
100.
dit nogal
nogal omvangrijke boek
bQek biedt
biedt de
de
In dit
auteur
ons acht
acht novellen
novellen aanaan· —
- geen
geen
auteur ons
korte
verhalen, maar
maar novellen
novellen —:
- : telkens
telkens
korte verhalen,
een duidelijke
duidelijke .poging
eigen
een
pagingom
om zich
zich een eigen
genre'
te scheppen
.scheppen en
en een
een eigen
eigenwereld,
wereld,.
genre te
een
wereld aan
aan de grenzen
grenzen van
van het
het conconeen wereld
crete
gebeuren, den
den fantastischen
fantastischen droom,
droom,
crete gebeuren,
het zielservaren
zielservaren en
en de
dewerkelijkheid.
werkelijkheid. TelT"lkens,
naar het
net ons
ons voorkomt,
voorkomt, een slagen
slagen
kens, naar
en
een
te
kort
schieten.
en een te kort schieten.
Voor Van
Van Hoogenbemt
is de
Voor
Hoogenbemt Is
de literatuur
literatuur
ernst:
het uiterste
uiterste verzorgt
verzorgt hij
hij
ernst : bijna
bijna tot
tot het
taal en
en stijl.
stijl. Zijn
Zijn taalkennis
taalkennis blijft
blijft echter
echter
in gebreke,
gebrElke. ook
ook zijn
zijn taAl-aesthetisme
taal-aesthetlsme
nog in
rustig», blz.
(<<het was geweldig
geweldig rustig»,
blz. 218),
218), -—
(ahet
en zijn
zijn stijl
stijl ijs
i,s een impressionistisch
impressionis,Usch naast
naast
elkander
z·ooveel korte
korte zinz,inelkander plaatsen,
plaatsen, in
in zeeveel
netjes, van
van heel
heel veel
veel bijzonderheden.
bijzonderheden. SugSu~
gestieve tableau's
tableau's werkt
werkt hij
hij af; spoedig
spoedIg
merkt men
men het
het weinig
weiniggevarieerde
gElvarieerde propromerkt
cédé
QP.
cédé op.
Hij houdt
houdt van
van een
eenpsychologisch
p'sychologisch uituitHij
diepen, op
een nogal
nogal vrijen
vrijen toon,
wat
diepen,
op een
toon, met wat
fantasie daar
en soms
fantas1e
daar omheen
omheen en
soms een
een tikje
tikje
moraliseering..Meestal
Meestalstelt
stelt hij
hij een
moraliseering.
een ononwerkelijk gebeuren
en toe
toe
werkelijk
gebeurenvoor,
voor,dat
dat af
af en
dieper
dieper bekoort
bekoort dan
dan de
de dagelijks
dagelijks waarwaargenomen
Het genre
genre is uitgenomen werkelijkheid.
werkelijkheid. Het
uitstekend
en het
het hier
hiervoorliggende
vOQrliggende werk
werk
stekend en
doet degelijk
degelijk aan;
maar Van
VanHoogenbemt
Hoogenbemt
a h; maar
over,gpantzich.
Hij is niet
niet de
de psycholoog,
psycholoog,
overspant
zich. Hij
de
fanta.st, de
de moralist,
moralislt, de
de stylist
stylist voor
voor
de fantast,

BOEKBESPREKING
wie
hij zich
~ich uitgeeft
uitgeeft ;; hij
hij is
is slechts
slechts een
een
wie hij
gedeelte van
van dat
dat alles.
alles. Kunstmatig
Kunstmatig voert
voert
hij
zijn stem op
op;; haar klankgehalte
klankgehalte impoimpohij zijn
neert zich
zich nergens.
nergens.
Voor
Van Hoogenbemt
HOogenbemt is de
de literatuur
literatuur
Voor Van
ernst;
ernst; helaas
helaas!! alleen
alleen de
de literatuur.
literatuur. Het
Het
meIlJschdom
slechts te
te interes
interes~
menschdom lijkt
lijkt hem
hem slechts
seeren
in zoover
zoover er
er over
over kan
kan geschreven
geschreven
seeren in
worden.
gamma van
van menschemenscheworden. De geheele gamma
lijke gevoelens
gevoelens en
en verlangens,
verlangens, toestanden
toestanden
lijke
en kenteringen,
kenteringen, vermag
vermag hij
hij vrij
vrij getrouw
getrouw
uit te
te beelden;
beelden; zonder
zonder den
den overweldigenoverweldigenden levensdrang!
levensdrang! Alles
AlIes blijft
blijft op
op een
een afafstand; niets
niets grijpt
griJpt uu aan; ook
ook het
het grootgrootsche
en kleurnolle
kleurvolle wordt
'Wordt bleek
bleek en
en klein
klein
sche en
impressionisme.
groote levenslevensimpressionisme.Met
Met de
de groote
vragen moet de artist
arti8t worstelen;
worstelen; daar
daar pas
pas
wordt
hij machtig
machtig en
en groot.
groot.
wordt hij
Deze bundel
Deze
bundel is dus
dus het
het werk
werk van
van een
een
vlijtig en
en begaafd
begaafd letterkundige;
letterkundige; neutraal
neutraal
van geest
,geest en
enimpressionistisch
impressionistisch van
van vorm.
vorm.
Om
enkele bladzijden
bladzijden geve men
men
Om reden
reden van enkele
jongere lezers niet in
in handen.
handen.
hem jongere
Em.
Em. Janssen
Janssen

AJSterBERKJHlOF,
studentgaat
gaatvoorvoorAster
BIEOF, DeDe
student
bij, Nuttelooze
NutteIooze beschouwingen
lbesclwuwingen over
over
bij,
nuttige
n'll/tJtige dingen.
ddInlgen. —
- De
DeKirlikhoren,
KärJJkhiOIren, Brug(Brugge, 1944,
1944, 151
151 IblIz.,
35.
b is., :F1r.
Fr. 35.
den klassieken
klassieken humor
humor over
over den
den
Naast den
schacht
en over
o~er den
den student
student die
die verliefd
verliefd
schacht en
wordt op de
de dochter
dochter van
van den
den appariteur,
appariteur,
wordt
bevat dit
dit boekje
boekje ook
ook veel
veel pittige,
pittige, ooroorbevat
tafereeltjes
spronkelijke
leven der
der
spronkelijke tafereeltjes
tafereeltjes uit
uit het leven
Leuvensche
Alma Mater. Psychologisch
Psycholog>isch
Leuvensche Alma
waarnemingsvermogen, rake
rake opmerkinopmerkinwaarnemingsvermogen,
gen,
die niemand
niemand sparen
sparen en
toch niet
niet
gen, die
en toch
eentikje
tikjelevenswijsheid
.le'Venswijsheid dat
dat
kwetsen; een
over enkele
'enkele illusies
illusies heen
heen is;
is; en,
en, onder
onder een
een
gezondlln
lach, _-echte
echte genegenheid
genegenheid voor
voor
gezonden lach,
zijn slachtoffers.
slachtoffers. -— Een
Een eerste
eerste openopenzijn
baring van
een talent,
talent, waarvan
waarvan wij
wij veel
veel
baring
van een
A. Deblaere
Deblaere
durven cVerwachten.
verwachten.
Edm<lk:1d
De
EdamoindV.AN
VAN OFFEL,
O + + EL,Adrfaan.
Adriaan. -— De
AntwerNederlandsche Boekhandel,
Bo.eikihandel, Antw.erNederlandsche
blz., Fr.
(pen, 1943,
1943, 346
346 blz.,
Fr. 50.
50.
pen,
Het leven
leven van
van den
den schilder,
schilder, door
door een
een
Het
kunstschild,er verhaald. Brouwer's levenkunstchilderva.Bouw'slen
op
zichzelf bood
bood weinig
weinig stof
stof voor
voor een
een
op zichzelf
boeienden
roman. Zijn
Zijn onbeonbeboeienden hdstoris'chen
historischen roman.
heerschtheid, ruzie
de Spaansclie
Spaansche bebeheerschtheid,
ruzie met de
zetting, gevangenschap
gevangenschap op
de citadel,
citadel,
zetting,
op de
vlucht en
en onrustig
onrustig bestaan
bestaan daarna.
daarna. Schr.
Schr.
slaagde
echter in
ons _uit
uit het
hetgeheel
geheel
slaagde er
er echter
in ons
van
zijn
werk een
een zeker
zeker beeld
beeld van
van BrouBrouvan zij
n werk
karakter te
te teekenen
teekenen met
met zijn
zijn eigeneigenwer's karakter
aardig mengsel van
van zinnelijkheid
zinnelijkheid en
en weerweerzin
tegenover de
de leelijkheid
leelijkiheid van de
de menmenzin tegenover
schen
en het
het leven.
leven. We
Wehadden
hadden graag
graag
schen en
wat minder
minder lange
lange dialogen
dialogen ondergaan,
ondergaan,
waaruit
meer de
Schr. zelf
zelf dan
dan Adriaan
Adriaan
waaruit meer
de Schr,
Brouwer
toespreekt. Daar
Daar was
was een
een
Brouwer ons,
ons toespreekt.
werkelijke
taal krachtig
krachtig
werkelijkepoging'
pogingom
om de
de taal
en
ruw te
tehouden,
houden, doch
doch die
diekrachtskrachtsen ruw
ontplooiing
maat te
te
ontplooiingdreigt
dreigtwel
wel eens
eens de
de maat
,buiten
gaan,zoodat
niet altijd
altijd den
den
buiten te gaan,
zoodat zij niet
gewenschten indruk
indruk maakt, moeilijk
moeilijk aan
aan
gewenschten
vulgariteit ontsnapt en
en licht
Hcht ongenietbaar
ongenietbaar
wordt. Zedelijk
wordt.
Zedelijk kan
kan men
men het
het boek
'boek niet
niet
goedkeuren om
om zijn
zijn opzettelijke
opzettelijke zinnelijkzinnelijkgoedkeuren
heid.
A. Deblaere
held. A. Deblaere

Ernest VAN
VAN DER
DER HALLEN Brouwer.
Ernest
-— De
De Kinkhoren,
Kiniklhoren, Brugge,
Ba-u:glge, 1943,
il94G, 204
294
blz.,
1ger...4 Fr.
liTo 60,
60, geb.
g'6lb. :F1r.
75.
blz., gg
Fr. 75.
Na den
zinnelijk
gefolterden
«Adriaan»
den zinnelijk
«Adriaan»
van'
E. Van
zwerver
van· E.
Van Offel,
Offeh de
de geestelijke
geestelij'kezwerver
«Brouwer»
der Hallen.
«Brouwer» door'
door -~rnest
Ernest Van
Van der
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Verdere vergelijking
vergelijking tusschen
tusschen beide
beide boeboeVerdere
ken is nauwelijks
nauwelijks mogelijk,
mogelijk, daar V.
d. H.'s
H.'s
V. d.
«Brouwer»,
men«Brouwer», zoowel
zoowel letterkundig
letterkundig als menschelijk,
,hooger staat
staat dan
dan het
het
schelijk, ongelijk
ongelijk .hooger
eerste werk.
werk. Wij vinden
vinden er
er den
den ouden
ouden
eerste
V. d.
d. H.
H. in
interug
terugmet
metzijn
zijnsuggestieven,
suggestieven,
V.
soms
meesleependen stijl.
Hij kent
kent zijn
zijn
soms meesleependen
stijl. Hij
talent en
en gebruikt
gebruikt het;
het; veel
veelvernieuwing
vernieuwing
talent
brengt zijn
zijn «Brouwer»
«Brouwer» echter
echter niet.
niet. Ook
OoK
brengt
naar den
den inhoud
inhoud blijft
blijft het
het een
een typisch
typisch
V.
d. H.-boek:
H.-boek: de
de schrijver
schrijver vond
vond in
in den
den
V. d.
getormenteerden
geestesgetormenteerden schilder
schilder juist die geesteseigenschappen
voor hemzelf
hemzelf
eigenschappen terug,
terug, die
die voor
kenmerkend
zijn.
de ononkenmerkend
zijn.B.v.
B.v.isis hier
hier de
en toch
rusbige,
vergeestelijkte en
toch
rustige, sterk vergeestelijkte
bodemverbondene mensch,
Dietscher
bodemverbondene
mensch, de
de Dietscher
die
droomt van
van Nederlands
Nederlands éénheid
éénheid en
en
die droomt
lijdt
onder zijn
zijn verdeeldheid,
verdeeldheid, de
van
lijdt onder
de arme van
geest,
die
zich
aan
geen
aardsc.he
goed
geest, die zich aan geen aardsche goed
of genegenheid
genegenheid kan
kan hechten,
hechten, die
die oprecht
oprecht
en echt
burgerlijke
en
echt wil
wil leven,
leven,enenalle
alle
burgerlijke
conventie verafschuwt.
veraf'schuwt. Zoo
den
conventie
Zoo hij
hij aan den
drank
verslaafd geraakt,is
geraakt, is het
drank verslaafd
het omdat
omdat
zijn onuitsprekelijk -heimwee
'heimwee hem
zwaar
zijn
hem te zwaar
wordt. In de
de geestelijke
geestelij,ke gestalte van
van den
den
wordt.
echten
Br staken
staken wellicht
wellicht mee
meerr en
en minminechten Br,
der,
doch·vooral
vooral andere
àndere belevingen;
belevingen; het
hel
der, doch
n . stondeSchr. vijanem
stond den Schr. echter vrij van hem een
geestverwant uit eigen
eigen tijd
tijd te
te maken,
maken. De,
D&.
geestverwant
beteekenis van Br.'s
Br.'s figuur
figuur en
en werk
werk lijkt.
tiikt"
beteekenis
wat overschat.
overschat. —
- Zal
Zal het.
het bebes-oms'
soms wel wat
loofde Timmermans-boek
Timmermans-boek ons
definIloofde
ons een
een definitieven «Adriaan
«Adriaan Brouwer»
Brouwer» bezorgen?
bezorgen?
A. Deblaere:
Deblaere:
Andlré
DElMlElDTS, Mannen
André DENCEIDTS,
Mannen va.n
van de straat.
N,oveI [en.
TlweeidJedTll!k.
,De KinkIK.inikdruk. De
Navel
leng. -— Tweede
IhiOIren, Brugge,
Bru~ge, 1944,
1944, 225
225 1bØ.,
\~., gen.
gen.
haven,
F,r.
40, gab.
geb. Fr.
li1r. 50.
50.
Fr. 40,
Met Mannen
de straat
8traat debuteerde
Mannen van
van de
Demedts
in de
de ,verhaalkuust.
De
Demedts eens
eens in
verhaalkunst. De
novellenbundel verscheen
verscheen in
in 1933
en be
nov-eHenbundel
1933 en
be-vatte zeven verhalen; zes worden hiervateznrhl;swodei
herdrukt env,ier
nieuwe daar
daar aan
aan toetoeherdrukt
en vier nieuwe
g"evoegd. Milder
Milder van
toon, grijpen
grijpen de
de
gevoegd.
van toon,
laatste naar
uaar diepere
diepere moreele
moreele waardeii.
waardeJil.
vormen
een
Die Mannen
de straat
8traat vormen
Mannen van
van de
p van
gezelschap
vanzwervers
zwerversen
enlandloopers,
landloopers..
gezelscha
,.boeren, armoedwerklieden
kleine 'boeren,
armoedwerklieden en
en kleine
zaaiers
ze leiden
zaaiers; ; ze
leiden een
een heel
heelbewogen,.
bewogen~
meestal,
tragisch leven.
leven. Veel
Veel onrecht,
onrecht,
meestal een tragisch
misverstand
onbegrip moeten
vermisverstand en
en onbegrip
moeten ze
ze verkroppen; vinnig
vinnig benijden,
benijden, belagen,
belagen, bebekroppen;
lasteren
ze elkander,
elkander, maar
maar naastenliefde
naastenliefde., .
lasteren ze
offervaardigheid
trouw vinden
viuden bij
bij hen
hen
offervaardigheid en
en trouw
even
spontane als
aIs heldhaftige
heldhaftige'beoefebeoefeeven spontane
naars. Het
Het zijn
zijn brutale
brutale wezens,
wezens, in
inden:
den,
naars..
grond
overgevoelig.
grond overgevoelig.
Overgevoelig is
Is Demedts
<?vergevoelig
Demedts ook. De
De nabijnabijheld van
van Walschap
Walschap maakte
maakte den
den jongeren
jongeren.
held
auteur wel
wel eens
eensbrutaal
brutaal;
terwijl de
de oudere
oudere
; terwijl
verglijdt
een milde
milde meewarigheid.
meewarigheid.
verglijdt naar een
Zoo
weinig nam
nam de
de jonge
jonge,zoeker
zoeker dede
Zoo weinig
naastenlie,fde'
op de
de wereld
wereld:: dat gegenaastenliefde waar op
mis
hem en
en jaagde
mis prikkelde
prikkelde hem
jaagde hem
hem ok.
ol?
Als
in het
het wilde
wilde tastte
tastte en
engreep
greep hij,
hij buibUl:
Als in
ten de
de maatschappelijke
maatschappelij'ke kaders,
kaders, naar
nw de'
de'
laatste
van zulk
zulkbeminnen
beminnen·; hij,
hij
laatste ,dragers
dragers van
vond veel
veel ontgoocheling,
ontgoocheling, maar
maar «onder
«ondér de
de
vond
assche
smeult het
het vuur»
vuur» (cfr.
(cfr. blz.
,blz.193).
193).
assche smeult
Mannen van
van de
Mannen
de straat
8traat is
is' eerder
eerder een
een
sprekend
menscheHik document
document dan een.
een
sprekend menschelijk
mooi boek.
voor taal
taal
mooi
boek. Artis,tieK
Artistiek mist
mist het,
het, voor
en
geest,gaafhedd
en vastheid;
vastheid; maar
maarzijn
zijn
en geest,
gaafheid en
warme toon ontroert
ontroert ons en
en wij
wj.j begrijpen
begrijpen
warme
beter
in de
de maatschappelijke
maatschappeliJke en
en momabeter wat, in
reele ontreddering
ontreddering der
vijftien jajareele
der laatste vijftien
ren, de
de besten
besten der
der onzen
onzen hebben
hebben moeten
moeten
ren,
lijden.
Em. Janssen
Janssen
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EURIPIDES' Alkestis
Alli:estis inindedeoorppronkeoorspr<mkedji jkev'er.sma.ten
versmaten vertaald
vertaald door Dr. J.
~ij'ke
M. van
van B'UIJTENØ.
BUIJTENEN. --- H.
H. J.
J. PaPaØ.
ris, Ameterdiaan,
m,
A.nlISIteróam, J.943,
46 blz.
!blz.
1943, 46
Het
is bekend
bekend dat
datEuripides'
Euripides' stukken
stukken
Het is
nogal
ongelijk zijn:
naastprachtige
prachtige tootoonagal ongelijk
zijn : naast
neelen behelzen
behelzen ze er
wel eens
eens andere,
andere,
neelen
er wel
die
kleurloos en
en ondramatisch
ondramatisch zijn,
zijn. De
De
die kleurloos
Alkestis
Alke8ti8 lijdt
lijdt slechts
geringe mate
mate aan
aan
slechts in geringe
dit
gebre,k, al
staat ook
ook hier
hier niet
niet alles
alles
dit gebrek,
al staat
op
hetzelfde peil.
het eerste
eerste en
en het
het
op hetzelfde
peil. In
In het
tweede epeisodion
epeisodion komen
komen de
de moederliefde
moederliefde
en de
de toewijding
toewijding van
van de
dehoofdpersoon
hoofdpersoon tot
tot
uiting
met een
een eenvoud
eenvoud, en
en een
een aanaanuiting met
schouwelijkheid,
ontroeren, en
en
schouwelijkheid,die
die dIep
diep ontroeren,
misschien nergens in de
de, wereldliteratuur
wereldliteratuur
zijn overtroffen.
overtroffen. Dr.
B.'szeer
zeer'ververzijn
Dr. v.
v. B.'s
zorgde metrische
metrische vertaling
vertalin!l; verdient
verdient overoverzorgde
al lof,
lof, maar
maar in
in deze
deze heerlijke
heerlijke scènes
scènes moet
moet
ze heel,
heel, bijzonder
bijzonder !fe.slaagd
heeten;; en
en
geslaagd heeten
eveneens in
In de
de moeilijke
moeilijke stichomy
stichomythie
thie v.v.
509-545,
merkwaardig stuk werk
werk
509-545,die
die een
een merkwaardig
Ze weet
weetsteeds
steedsnauwkeurigheid
nauwkeurigheid aan
aan
is. Ze
natuuFlijkheid
sierlijkheid te
te paren.
paren.
natuurlijkheid en
en sierlijkheid
Men zal
zal haar
haar alleen
alleen,
kunnen verwijten,
verwijten,
Men
,kunnen
dat ze
ze meermalen
meermalen in
in een
een gemeenzaamheid
gemeenzaamheid
vervalt,
den toon
toon van
van het
het
vervalt, die
die niet
niet In
in den
oorspronkelijke
ook een
een vraag,
vraag,
oorspronkelijkeligt.
ligt. Het
Het is ook
of het
het werkelijk
werkelijk aanbeveling
aanbeveling verdient,
verdient, bij
bij
de vertaling
vertaling der
der koren
korende
deoorspronkelijke
oorspronkelijke
versmaten
te behouden.
behouden. Deze
Deze ingewikkelingewikkelversmaten te
de rhythmische
rhythmlsche systemen spreken
spreken niet
niet tot
tot
oor, en
en zoo
de
het Nederlandsche
Nederlandsche oor,
zoo wordt
wordt .de
groote inspanning,
inspanning, die
de vertaler
vertaler zich
ZIch
groote
die de
heeft getroost,
getroost slechts
slechtskarig
karigbeloond.
beloond. M.i.
M.l.
zou
het verkieslijker
verltieslijker zijn,
maten va
var.r
zou het
zijn, de
de maten
de moderne of van de middeleeuws.çhe,demornfvaideluwsch
rijm,
lyriek
en"wel
met/het
rum,
lyriekte
tegebruiken,
gebruiken,
wel met-het
dat voor
voor ons gevoel,een
gevo!!!.,een essentiëel
essentiëel element
element
Dit procédé
is van
van elk
elk lied.
Zied. DIt
procédé zou
zou ten
ten slotte
slotte
moeilijker zijn,
een verstanverstanniet moeilijker
zijn, en,
en, met een
dige
vrijheid toegepast,
den lezer
lezer
dige vrijheid
toegepast, zou
zou het den
vanzelf in
in de
degewenschte
gewenschte atmosfeer
atmosfeer
vanzelf
brengen.
E. de Strycker
brl)ngen.
E. de Strycker
Arrthur.BONUS,
BONUS, I&liDderbuch.
Islinderbuch. Sammlung
Arthur
S~l~g
allbg(llllIIl.Il!iBcIherBauernUJllld ,KënigaKollJlogB>al tg.:+rne.nziØher Bauern- unsd
gerschiohten.
- Oa'ivvey,
Oa.i.-y, Mtinchen,
)l[UnClben, z.j.,
z.j.,
geschiohten. -399 blz.,
399
blz., geb.
geb. RM,.
RM. 4.80.
4.80.
Arthur Bonus
Bonus overleed
overleed in
In1941.
1941. Hiermee
Hiermee
verschijnt, na
dood, de
de 7e
7e uitgave
uitgave
verschijnt,
na zijn
zijn dood,
zijn verzameling
verzamel!ng IJslandsche
IJslandsche Sagen.
van zijn
drietal kleinere
kleInere verhalen
verh"l.lenwerden
werdendoor
door
Een drietal
Andreas
bezorgd. Dit boek
Andreas Heusler
Heuslerbezorgd.
boek be?ehoort tot
het beste
beste wat
wat men
men als
alslezing
lezmg
hoort
tot het
kan
aanbevelen, en
tot het
hetkostbaarste
kostbaarste
kan aanbevelen,
en tot
uit onzen
onzen oud-germaanschen
oud-germaanschen cultuurschat.
cultuurschat.
Ook de
Ook
de inleiding
inleiding (34
(34 blz.) isisinteressant.
interessant.
A
Bonus waarschuwt
waarschuwt den
den lezer
lezerervoor,
ervoor,
A. Bonus
dit
eenonvoorwaardelijke
onvoorwaardelijke bewondering
bewondering
dat een
voor
.de oude
oude Germanen
Germanen allerminst
allerminst de
de
voor .de
gesteltenis is
Is om
om'' uit het
het lezen
lezen der
der
juiste gesteltenis
'sagen
de vrucht
vrucht te halen
halen die
die erin
erin steekt;
steekt;
sagen de
integendeel, wii
wii moeten
moeten zeer
zeer nuchter
nuchter hun
hun
integendeel,
ge,br~ken
erkennen om
de vormende
vormende
gebreken
erkennen
om de
kracht
dezer oude
oude overleveringen
overleveringen te ererkracht dezer
varen.
Het thema
thema van
van dedebloedwraak
bloedwraak
varen. Het
loopt als
als een
eensombere
sombere draad
draaddoor
door bijna
bijna,
loopt
alle . verhalen;
een hooge
hooge opvatopvatverhalen ;naast
naast een
ting van
van eer
eer en trouw,
trouw, een
een onbegrensden
onbegrensden
eerbied
het kind
kind (op(opeerbied voor
voor de
de vrouwen
vrouw en het
voeding
door tuchtiging
In de sage
sage niet
niet
voeding door
tuchtiging is
is in
alleen
onbekend, maar
een smaad
smaad voor
voor
alleen onbekend,
maar een
restrictio
den
man), zijn
zijn leugen,
leugen, l!st
en re8trictto
den man),
list en
den Germaan
mentaH8
Germaan allerminst
&.llermlnst vreemd
vreemd
mentahs den
.

in den strijd
strijd tegen
tegen zijn
zijn vijanden.
vijanden. A. Bonus
Bonus
zijn keuze
keuze uit den
den ouden
ouden schat
schat zoo
zoo
wist zijn
te
maken, dat
dat het
hetbloedthema
'bloedthema niet
niet zoo
zoo
te maken,
drukkend
in de
de
drukkendeentonig
eentonigwerkt
werktals
als dit
dit in
volledige
In de
de
volledigesage
sage wel
wel het
het gé'Val
geval is.
is. In
allermooiste sagen
ons hoe
hoe de
de
allermooiste
sagen tre'ft
treft het
het ons
Germaansche
volle ontplooiing
ontJ>ioollng
Germaansche heLd
held de
de volle
van zijn
zijn wezen
wezen pas
pas vindt
vindt in
In het
hetchristenchristendom:
de groote
groote christelijke
christelijke·GermanenGermanendom : de
figuren
de IJslandsche
IJslanodsche verhalen
verhalen (b.v.
(b.v.
figuren uit de
Kjartan)
overtreffen in
alles wat
wat
Kjartan) overtreffen
in aJdel
adel alles
vaderen konden
konden verwezenverwezenhun heidensche vaderen
lijken.
A .Deblaere
lijken.
A .Deblaere
Johann
Joihann Heinrich
Heinr1cib. RE
lilEH!RJSDe
kleine kokoIMS, , De kleine
ning, uit
ning,
ud,t het ple
jpi!a:tdUdtsch
!Vertaald
duitscb vertaald
door Joz,f
J,02Jc.f ;Simons.
lS!imons'. --- Van
Van MierloMierlodoor
Proos,t,
'l1uXlnlhout, 1944,
194.4, lJ65
Fr. 15.
15.
Proost, Turnhout,
165Iblz
blz. Fr.
Het is
Het
is ons
ons telkens
telkens een
een stille
stille vvreugde,
reugde,
wanneer een van
van die
die ,e.chte
Heimat-vertelechte Heimat-vertellers
Iers ons uit
uit het
het alledagsche
alledagsch~ komt
kom. t wegweghalen,
halen, en
en de
de kleine
kleinegebeurtenissen
gebeurtenissen van
van
ons
weer eens
ons leven
leven weer
eens bezielen
bezielen komt
komt met
met
zijn innigen
innigen toover.
toover. Kleine
Klèine Hinnerk,
Hinnerk, de
de
zijn
dwerg ; isiseen
eenontroerende
ontroerende figuur,
figuur, vol
vol
teerheId;
maar vol
vol krachtig
krachtigmenschelijk
menschelijk
teerheid; maar
verlangen, strijdend
str~jdend om
om een
een nooit
nooit bereikt
bereikt
verlangen,
geluk. En
En menschen
menschen en
en dingen
dingen om
om hem
hem
geluk.
heen zijn
zijn zoo
zoo levend
le·vend:: goed
goed ot boosaardig,
maar
echt. Jozef
Jozef Simons,.
Simons" met
met zijn
zijn zekere
zeI{ere
maar echt.
intuïtie waar
waar het
het volksverhalen
volksverhalen geldt,
geldt, ververtaalde
dit verhaal
verhaal en
en de schets
schets die
die er
er op
op
taalde dit
volgt
t:
volgt: Een Schoolmeester
Schoolmeester in
in Holstein
Holstein ten
ten
?are
jare. 1854,
1854, met
met zijn
zijn gewone
gewone vaardigheid:
simpel, soepel en t:rouw.
J. Burven,ichsimpel,ontruw.JBveich

Erwdn WITTS'TOCX,
WIT'l'STOOK, Het Bruidsjuweel.
Bruidsjuweel.
Erwin
VertaaJd door
I&a Lateur.
La.teur.
Vertaald
door D!na
Dina, en
en Isa
Met ,illustraties
'Met
,jql>ustraties van
van Rex_ré
ReLIé DemaOen.
DemOên.
- Lannroo,
Lamnoo, T.iedt,
150 blz.,
;blz., ing. Fr.
FIr.
—
Tielt, z.j., 150
geb. Fr.
Fel". 36.
20, geb.
verhaal speelt
.speelt ininHongarije.
Hongarije. MijnMijnHet verhaal
heer Albert
Albert Brecht,
Brecht, vrijgezel
vrijgezel en
enoudstrijoudstrijheer
der
uit den
den vonigen
vorigen oorlog,
oorlog, verveelt
verveélt zich
zich
der uit
en
gaat ten
tenslotte
slottezijn
zijnvroegeren
vroegerenstrijdstrijden gaat
makker opzoeken,
opzoeken, Guyri
Kovacs. Ze
Ze
makker
Guyri Kovacs.
he,b.ben elkaar
geen twintig
twintig jaar
jaar meer
meer
hebben
elkaar in
in geen
gezien. Brecht
Brecht geraakt weldra
weldra in de meest
meedt
gezien.
onverwachte lotgevallen
,lotgevallen verwikkeld.
verwikkeld.
Guyri's
vrouw, Scharolta
Scharolta verwacht
verwacht een
een
Guyri's vrouw,
kindje. Brecht
Brecht mag
m8ig het
het bruidsjuweel
bruidsjuweel bebekindje.
wonderen, waaraan
fawonderen,
waaraan het
het geluk
geluk van
van de familie
milie verbonden
verbonden is,
Is, en
en:begaat
b.e~aat de
de onvooronvoor~
zichtigheid
het eventjes
zichtigheid het
ev'entjes in
in zijn
zijn hand
hand te
nemen. Scharolta
Sdharolta vertrekt
naar het
het zieZienemen.
vertrekt naar
kenhuis
en denzelfden
denzelfden nacht
nacht nog
nog wordt
wordt
kenhuis en
de blijde
blijde gebeurtenis
,gebeurtenis metmet· macht
macht van
van gegede
weerschoten
en
weerschoten aangekondIgd.
aangekondigd.Feest
Feest en
drinkgelag.
Zigeunersconcert, dans
en
drinkgelag. Zigeunersconcert,
dans en
plezier....
en
pleziÏer . " en het
het juweel
juweel isisverdwenen.
verdwenen.
Onderzoek. Verdenkingen.
Verdenkingen. Opsporingen.
Opsporingen.
Onderzoek.
Zelfs
een helderziende
helderziende juffrouw,
juffrouw, die
die bij
bij
Zelfs een
vergissing
zelf aanklaagt,
aanklaagt, en
en een
een
vergissing zich
zich zelf
detective
uit Budapest
Budapest komen
komen er'
er' bij
bij tetedetective uit
recht.
d,e spanning
spanning haar
haar toppunt
toppunt beberecht. Als de
reikt, komt onverwacht
onverwacht Scharolta
Scharolta met
met den
den
kleinen
Arpad terug
Volgt de
de opopkleinen Arpad
terug thuis.
thuis. Volgt
lossing,
die we
we den
den lezer
lezer niet
nIetverraden
verraden
lossing, die
willen.
Een vlot
vlot geschreven,
geschreven, leuk
leuk verteld
verteld roroEen
mannetje, misschien
misschien wat
miniem als gegemannetje,
wat miniem
geven, interessant
interessant ook
ook door
door de
de sympasympageven,
thieke uitbeelding
uitbeelding van
van den
den volksaard.
volksaard.
.
L. Vander
Vander Kerken
Kerken
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KUNST
KUNST

Dr. F.
F.W.
W.S. S.
VAN
THImNEN,Adge,
~.
Dr.
VAN
THÏEINEN,
meene Kunettgeschiedenis.
Kunétgeschiedenls. Tweede
Tweede
meene
boekdeel. -- De
DeSiMK.,
Sikkel,Antwerpen,
Anlbwerpen,
boekdeel.
11943, 404
(Ol biz.,
!blz., Fr. 210,
210, luxe
iIluxe halfleer,
balfleer,
1943,
1&\".
285.
Fr. 285.
On~s de
iie moeilijke
moeilijketijdsomstandighetijdsomstandigheOndanks
den zijn
zIJn de
de redacteur
redacteur en
en de
de uitgevers
uitgeversererden
gelukt het
het tweede
tweede deel
deel van
van de
deAlgeAlgein gelukt
meene. Kunstgeschiedenis
Kunstgeschiedenis onder
onder redactie
redactie
meene.
van Prof.
Prof. Dr.
Dr. Van
Van Thienen
Thienen te
te laten
laten ververvan
schijnen. (Zie
(Zie de
de bespreking
bespreking van
van het
het
schijnen.
eerste deel
deel in
in Streven IX
IX,, blz.
blz. 438.)
438.) Niet
Niet
eerste
minder dan
dan elf
elf gekende
gekende specialisten
specialistenhebhebminder
ben hun
hu~ medewerking
medewerking verleend.
verleend. Hun
Hun
ben
namen
namen zijn
zijn een
eenwaarborg
waarborg voor
voor de
de hoc.
hooge
e
wetenschappelijke waarde
boek.
wetenschappelijke
waarde van
van het
het boe
.
Daar ieder
deder van
van hen
hen zijn
zijn eigen
eIgen wijze
wijll:e van
van
Daar
behandelen heeft,
heef,t, waren
waren inkortingen,
in'Kortingen bijbijbehandelen
voegingen en
en het
hetmaken
maken van
vanovergangen
overgangen
voegingen
nooiizakelijk om
op te
te bouwen
Douwen
noodzakelijk
om een
een geheel op
eeneenigszins
eenigszinshomogeen
nomogeen karakter
karakter
dat een
bezit. :qat
was de
de taak
taak van
van Prof.
Prof. Dr.
Dr.
bezit.
Dat was
Tbienen.
Van Thienen.
We hadden
hadden reeds
reeds de
degelegenheid
gelegenheid te
te
We
wijzen op
op de gevolgde
gevolgde methode
metliode :: een
een bonbGnhistorisch overzicht
O!Verzicht van
vanelke
elkeperiode,
periode,
dig historisch
tamelijk uitvoerige
uitvoerige beschrijving
beschrijvfng van.
van
een tamelijk
toonaangevende werken,
werken, enkele
enkele woorwoorde toonaangevende
den over
over de
de minder
minder belangrijke,
belans:rijke, zoodat
zoodat
den
we een
een volledig
volledig beeld
beeld krijgen
krijgen van
van de
de
we
evolutde van
de kunst
kunst door
door de
deeeuwen
eeuwen
evolutie
van de
Voegen we daar nog
nog aan
aan toe
toe dat
dat de
de
heen. Voegen
menigvuldige k8.a.rtjes
heel wat
watverduideverduidemenigvuldige
kaartjes heel
lijken.
lijkén.
We
mogen het
het· een
een gelukkig
gelukkig initiatief
initiatief
We mogen
noemen
dat de
de iconographie
iconographie afzonderlijk
afzonderlljok
noemen dat
werd.
behandeld en
d·at dit
dit gedeelte
gedeelte toe'toewerd behandeld
en dat
vertt:Guwd
Dr. B.
B. Knipping,
Knipping, die
die
vertrouwd werd
werd aán
win Dr.
ook
mons
land gunstig
gunstig bekend
bekend is
is vooral
vooral
ook in
ons land
dank
zij
zijn
prachti~
werk,
een
tegendank zij zijn prachtig werk, een tegen'hanger
ue magistrale
mH,gllstralestudies
van
hanger van
van de
studies van
Emile MA.le
MaJe: : c« De
Iconográphie van
de
De Iconographie
van de
Contra-Reformatie in
inde
deNederlanden
Nederlanden».
lt.
Toch
dat,, het hoofdstuk
hoofdstu'k, over
over
Toch-meenen
meenen we dat
de 4:
c Iconographie
van
de
Oud
Christelijke
Iconographie van
Oud Christelijke
Kunst
lt, gezien de
zeer beperkte
beperkte'ruimte
ruitnte
Kunst »,
de zeer
waarover
elke schrijver
schrtiver,• beschikt,
Deschikt hier
hier
waarover elke
overbodig
daar het kapittel
kapittel gewijd
gewijd aan
aan
overbodig is,
is, daar
de
Vroeg Christelijke
Christelijke Kunst
Kunst van
vanJae.,
)Iet
de ccVroeg
Westen,.
de
evolutie
van
de
icono~Phie
Westen »
evolutie van de iconograPhie
eveneen-s
aangeeft. Deze
Deze laatste
laatstebijdrage,
bijdrage,
eveneens aangeeft.
opgesteld door
Lemaire (bouw(bouwdoor Kan.
Kan. Prof. Lemaire
kunst)
en Kan.
Kan. Prof.
Prof. Mare
Mare(beeldende
(beeldende
kunst) en
kunsten)
~s werkelijk
werkelijk een
een voorbeeld
voorbeeld van
van
kunsten) is
duddelijkhedd;
Il:eer methodische
methodische uituitduidelijkheid ; deze.
deze zeer
eenzetting
schijnt ons
ons dan
dan ook
ook een
een der
der
eenzetting schijnt
beste
van het
het geheele
geheele boek.
boek Dat
Datdaarbij
daarbij
beste van
zoo
weinig belang
belang werd
gehecht aan
aan de
de
zoo weinig
werd gehecht
aesthetische
waarde zal wel
wel te
tewijten
wijtenzijn
zijn
aesthetische waarde
aan
het
zeer
beperkte
a:a.ntal
bladzijden,
aan het zeer beperkte aantal bladzijden,
waarover
beide schrijvers
sCihrljvers beschikten.
be·schikten. We
waarover beide
meenen
,aan zekere
zekere bijdragen
bijdragen
meenen dan
dan ook
ook dat aan
te
ten nadeele
nadeele
te veel'ruimte werd toegekend ten
v~
andere. Zoo
Prof. Dr.
Dr.
van andere.
Zoo bijv.
bijv. waar
waar Prof.
Leopold
en
Dr.
Van
Essen
Gver
72 biz.
blll:.
Leopold en Dr. Van Essen over 72
besëhikken
c Italische en
en RomeinRomeinbeschikken om
om de
de «
sche
Kunsb, (tOot
den Groote)
Groote)
sche Kunst»,
(tot Constantijn den
te
behandelen, werd
bijdrage van Dr.
Dr.
te behandelen,
werd de
de bijdrage
Braat
kunst in
in de
de« «RQ,IIleinsche
Braat over
over de kunst
Romeinsche
Frovincies»
tot
een
2O-ta.l
beperkt,
evenProvincies » tot een 20-tal bepettt, evenals
studie van
van de
dec «Vroeg
Christellj'ke
als de studie
Vroeg Christelijke
Kunst
bet Westen
'Westen ».
eb.
Kunst in het
In
we hier
hier
fn wèrken
werkenvan
van het
het genre
genre dat
dat we
belJpreken
o.i.. de
de bibliographie
bibliographie van
van
besprekenisis o.i..
overwegend
voorwoord veroverwegend belang.
belang. In
In het voorwoord
klaart
de redacteur
redacteur dat
dat de
de literatuurliteratuurklaart de
opgaven
zijn als de
de medewermedeweropgaven zoo
zoo gelaten
gelaten zijn

:mr.

kers
kers deze
dezeopmaakten.
opmaakten.Bij
Bij onze
onze bespreking
bespreking
van
van het
het eerste
eerste deel
deel meenden
meenden we
we enkele
enkele
bemerkingen te
te moeten
moeten maken
máken op
op de
de' sa-,
sa-,
bemerkingen
menstelling van
van dit
dit gedeelte
gedeelte van
van het
het boek.
boek.
menstelling
noodige
Ook
Ook in dit
dit tweede
tweede deel
deel is
Is o.i.
o.i. de
de noDdige
ZOl'g niet
niet besteed
besteed aan
aan deze
deze opgaven.
opgaven. EnEnzorg
kele werken
werken die
die zeer
zeer zeker
zeker zouden
zouden moemoekele
ten
ten voorkomen
voorkomen - - hoe
ihoe beknopt
beknopt de
de opgave
opgave
ook weze
weze -- ontbreken;
ontbreken; verder
verder zijn
zijn de
de
ook
aanduidingen
aanduidingen niet
:niet altijd
altijd volledig.
volledig. Zoo
Zoo
werd
werd wel
wel eens
eens naar
naareen
een kapittel
kapittelverwezen
verwezen
uit
bestaande uit
uit een
een werk,
werk,bestaande
uit bijdragen
bijdragen van
van
verschillende
verschillende medewerkers,
medewerkers, zonder
zonder dat
dat de
tie
titel
titel van
van het
hetboek
boekwerd
werdopgegeven.
opgegeven.
beafzonderlijke
Elk
Elk hoofdstuk
hoofdstuk zou
zou een
een afzonderlijke bespreking
s;ereking vergen,
vergen, we
we kunnen
kunnen daar
daar natuurnatuurlijk
lijk 'hier
hier niet
niet aan
a:a.n.denken
denken en
en meenen dan
dan
te
ons
moeten
beperken
ook
tot
deze
ook ons te moeten beperken
deze
enkele
enkele algemeene
algemeene bemerkingen.
bemerKingen. Toch
Toch wilwillen we
we nog
nogvluchtig
vluchtigde
deverschillende
verschillende bijbijdragen
dragen opsommen
opsommen en vooral
vooral de
de namen
namen opopnoemen
noemen van de
de specialisten,
specialisten.. die
die dan
dan toch
toch
van
het
borg
degelijkheid
staan
voor
de
borg
voor de degelijKheid.
het
boek.
boeK.
Naast
Naast de
de reeds
reeds genoemde
genoemde schrijvers,
schrl.ivers,
ontmoeten
ontmoeten we D.
D. Van
Va.n der
der Meer,
Meer die
cfie de
de
» en
«
Christelijke Kunst
«Christelijke
Kunst van
van het
het Oosten
Oosten,.
en
«
Keltische
»
de
C.
Bursch,
dle
Dr.
F.
Dr.
BtirsClh. die
«Keltische»
Germaansche Kunst >,
de
de « Germaansche
»' behandelt.
behandelt.
» buiVoor
Voor de
de «c Prae-Romaansche
Prae-Romaansche kunst
kunst»
buigedaan op"
op D.
werd beroep
beroep gedaan
D. F.
F.
ten Italië werd
Lunsigh
Lunsi2'h Scheurleer
Scheurleer (bouwkunst,
(bouwkunst, beeldbeerden
op
Dr.
B.
bouwkunst,
kunstnijverheid)
houwKunst,kunstnijverheid)
op Dr.. B.
Knipping (schilderkunst) ;; deze
deze laatste
Romaansehe
behandelde
behandelde eveneens
eveneens de « «Romaansche
kunst buiten
,buiten Italië
Italië ». De eerst
eerst genoemde,
genoemde,
ook . de bijDr. Van
Van der
der Meer
Meer leverde
leverde ook'
bijnl. Dr.
en
Gotische
4:
Romaansche
over
de
drage
de c RomSJansche
Gotische
Met de
Kunst in
Kunst
in Italië
Italdë».
eb. Met
de uiteenzettin
uiteenzettillg
Overgangstij
Kunst van den
over de
over
de ««Kunst
den Overgangstij<i
verschillende spe
Gotiek » werden verschillende
en de
de .Gotiek»
spe-,Prof. Dr.
cialisten belast
cia,listen
belast:: Prof.
Dr. Stan
Stan Leurs
behandelt de bouwkunst
bah&ndelt
bouwkunst;; Dr.
Dr. van
van Thiekunstnijvernen de beeldhouwkunst en de
de kunstnijver~
en Dr.
'hedd
Dr. B. Knipping de schilderkunst.
heid en
deze is met
Wat de
Wat
de illustratie betreft, d€ze
met
zorg gekozen en overvloedig. We kunnen
zorg
den
redacteur
en
de
dan
ook
slechts
den
redacteur
en
de
uitdan ook
om het geleverde
gevers geluk wenschen om
werk.
Ad.
Jansen
we·rk.
Ad. Jansen
aeademische b . . . .
André MINNE,
A:rrdri
KlNNE, Het ~ademteche
tot
van Belgiojoso
Historisch overziciht
Hlstorlsoh
ovelZidht vam
Belgiojoso tOot
Basis meeka
CergejLifar.
Lifar.- - .BasIs
Cer.g.e<j
Il'IeIeIkis 19/19a.
19/191a..
0
Manteau,
Brussel,
1942
30.
0
blz.,
Fr.
IKant&au, Brusse.l. 1!HGl., 2
200
30.
overzicht van
van de
Een knap
Een
knap gesteld
gesteld overzicht
de
in
vanaf haar ontstaan in
balletgeschiedenis vanaf
balletgeschiedenis
het hof
hof van
aan het
de zeventiende
zeventiende eeuw, aan
de
van de
de
koningen, tot
tot heden
heden ten dage.
Fransche koningen,
Fransche
dage.
In sobere,
taal, vrij
van techIn
sobere, eenvoudige
eenvoudige taal,
vrij 'Van
techschrijver een
een
vaktermen, geeft
geeft de
nische vaktermen,
nische
de schrijver
beeld van
van het
beeld
het langzaam
langzaam ontplooien
ontplooien van
van
zelfstandige kunstmting
kunstuiting
het ballet
ballet tot een zelfstandige
het
onder inVloed
invloed van bepaalde
dansmeesters,
onder
bepaalde iiansmeesters,
tijdsomstandigheden, enz.
tijdsomstandigheden,
enz.
evengoed als
als
leek, evengoed
belangstellende leek
De belangstellende
De
intezullen met
met stijgende intezelf, zullen
de
de danseres zelf,
dit boek lezen.
resse
lez,en.
.
resse dit
van
Als eerste
Als
eerste geschiedkundig
geschiedkufldig werk
werk, van
voorzien
aard in
in het
het Nederlands.,
dien aard
dien
Nederll;Ludsch, voorzien
talen taluitgebreide bibliographie
van een
van
een uitgebreide
bibliographie en
zeer gesla.a.gd
geslaagd
mag het
rijke voetnota's, mag
rijke
het zeer
enkele
één enkele
Jammer dat
dat buiten
buiten één
heeten. Jammer
neeten.
is.
geen illustratie
illustratie voorhanden
foto, geen
foto,
voorhanden is.
H. Bert'lau
Bertiau
H.
Oide Antwerpsehe
Poortjes, naar
Ode
Antwerpeche POOIrtJ_,
naar aquarelaquarellen van
.Jen
'Vam Leopold
Leopold Muller,
Kuller, kunstsehillder.
kun.stsohlMer.
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HÎ18torlsdhe kantteekeningen
kantteekell1lngen van
.Tan
Historisdhe
van Jan
SchuY'ter. inleiding
In,leidlng van Prof. Dr.
Dr.
De Schuyter.
Leurs. -- Boekuil
BoekuiI en
en Karveel,
K~el,
Ir. Stan
Stan Leurs.
Antwerpen, 1943,
1948, 22
22 bliz.,
blrz., 40
(() platen.
pla.ten.
30 xx20,
28Q, genummerd
gell1umomerd Fr.
Fr. 360,
300,
30
20, Fr.
Fr. 280,
ruxecuitgave
900.
ífuxe-uitgave Fr. 900.
en roemrijke
Het weelderige
weelderige _ en
roemrijke verleden
verleden
van Antwerpen
Antwerpen staat niet
niet alleen
alleen geschregeschreven in
v~n
in vergeelde
vergeelde annalen,
annalen, maar
maar ook
ook voor
voor
W'Ie
het leven
leven kan,
kan,`in
'in een
eenongeëvenaarde
ongeëvenaarde
wie het
pra.cht van
van historische
historische monumenten
monumenten en
en
pracht
oude
woningen, die
die ons
ons een
eenonvergankeonvergankeoude woningen,
lijk beeld
,beeld bewaarden
bewaarden van
van het
het bewogen
.bewogen
lijk
leven,
leven, dat
dat zich
zich hier
hier eeuwen geleden
geleden heeft
heeft
afgespeeld.
van oude
Oude gevels
gev'lls
afgespeeld. Vooral
Vooral in
in tal van
~preekt deze
aanwezig'neid van
het verv.,rspreekt
deze aanwezigheid
van het
.eden
nog toe.
toe. Een
Eenbuitengewane
buitengew:me
seden ons
ons nog
zorg
werd hier
hier steeds
steeds door
door de
de architecarchiteczorg werd

ten
besteed aan
aan de
de poorten,
poorten, die
dile telkens
telkens
ten besteed
op
een eigen
eigen wijze
wiJze de
de inwendige
inwendige sfeer
sfeer
op een
van het
het gebouw
gebouw voor
vobr den
den bezoeker
bezoeker ververvan
uiterlijken. Het
oude Antwerpen
Antwerpen bezi
bezitt.
uiterlijken.
Het oude
nog ruim
ruim 150
150 van deze
deze poorten
poorten en
en poortpoortnog
jes. Van
Van' de
de 40
40 interessantste
interessantste maakte
maakte de
de.
jes.
kunstschilder
Leopold Muller
Muller kleurige
kle 1lrige
kunstschilder Leopold
-— soms
soms toch
tochwat
watdoffe
doffe
a.quarellen.
—- aquarellen.
In een
een typographisch
typographisch uiterst
uiterst verzorgd
verzorgd
In
fascikel
J. De
De Schuyter
Schuyter een
een kulkulfascikel geeft
geeft J.
tuurhistorische inleiding
een woor
woord
tuurhistorische
inleiding en
en een
d.
verklaring
De uitgave
uitgave
verklaring bij
bij elk
elk der
der platen.
platen. De
die zoowel
zoowel den
den schrijver
schrijver en den
den uitgever
uitg;ever
die
als
den schilder
schilder eer
eer aandoet,
aandoet, zal
zal iederiederals den
een,
die belang
ibelang stelt
stelt in
in het
hetgroote
groote ververeen, die
leden van
van Antwerpen,
Antwerpen, ten zeerste
zeerste interesinteresleden
seeren.
L. Vander
Kerken
seeren. L. Vander
Kerken
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PIrod'. Dr.
Dr. E
E.LOUSSE,
WUSSE, BeschavingsgeBeschavingsgeProf,
schiedenis
de moderne
moderne tijden.
tijden. —
schiedenis van de
Derde
herziene druk.
~ Vitae,
Vita;e,
Derde herziene
druk. iagisttra
Vl'i!I.allnJSlCIhe.
Drukkerij, Leuven,
Leuven:,
V. Viaa
rustha _ Drukkerij,
1943,0blz.
11943, 3OJ. blz.
derde druk
Lousse's handhandDe derde
druk van Prof. Lousse's
boek over de
de Moderne
Moderne tijden
tijden verschijnt
verschijnt in
in
boek
de nieuwe
nieuwe serie
serie historische
historischehandboeken
handboeken
de
«Mlligistra
Vitae ».
l>. lllr
bestaat geen
geen enkel
enkel
« Magistra Vitae
Er bestaat
klasboek over
over geschiedenis
geschi€denis dat
dat iedereen
iedereen
klasboek
zal voldoen,
vold'oen, het
genre zelf
zelf'maakt
maakt dit
dit
zal
het genre
onmoç-elijk
handboek blijft
blijft summair,
summair,
onmogelijk :: een handboek
het
zIet de
de gebeurtenissen
gebeurtenissen van
van uit
uit één
één
het ziet
bepaald standpunt,
die engheid
engheid beteeb€teebepaald
standpunt, en die
kent
een min
min of
of meer
meer gevoelig
gevoelig verlies
verlies
kent een
aan
aan levende
levende werkelijkheid.
werkeHjkheid. Maar
Maar het
het
standpunt
besproken werk
werk is
is zoo
zoo
standpunt van
van het besproken
ruim en
en zoo
zoo diepgaande
diepgaande (het
(,het ververruim
en juist, en
onderstelt een
een ongewone
ongewone vertrouwdheid
vertrouwdheid
onderstelt
geest niet
niet alleen
alleenvan
vande
deModerne
Modérne
met den geest
tijden, maar
maar ook van de
de Middeleeuwen
Middeleeuwen en
en
tijden,
vap. de
de, hedendaaasche
hedenda8i!l;sche geschiedenis)
geschiedenis) dat
dat
vap
bezwaarhjk den
den bescheiden
bescheiden naam
naam
men het bezwaarlijk
handboek kan
kali geven.
geven. —
.....: De
DeModerne
Moderne
van handboek
periode staat
in organisch
organisch verband
verband met
met
periode
staat in
de eeuwen
eeuwen die
dieaan
aanl haar
'haar,vooraf
en
, voor. af gingen
gingen en
haar volgden
volgden;; de Middeleeuwsche
Middeleeuwsche beschabeschawas essentieel
essentieel christelijk,
chrdstelijk, de
de hedenhedenving was
daagsche
is essentieel
ess'en'tieelheidensch-materiaheldensch-materladaagsche is
en de
de Moderne
Moderne tijden
tijden vormen
vormen den
den
listisch, en
overgang tusschen beide
beide : een
een geweldige
geweldige
overgangtusschen

omwente1ing die ontleed en verklaard omwentligd verka
wordt
in besproken
.besproken werk.
werk. We
We denken
denken er
er
wordt in
niet aan
aan dit
ditdiepgaand
diepgaand naspeuren
naspeuren uiteen
uiteen
niet
te zetten
zetten in
in het
.het korte
korte bestek
,bestek van
van een
een
te
recensie.
boek zelf
zelf ter
ter
recensie. Men
Men moet
moet het
het boek
hand nemen
en zelfs
zelfs dan
dan nog
nog kan,
kan, bij
'bij
hand
nemen en
eell
oppervlakkIge
lectuur,
daarin ververige lectuur,
.dede'daarin
een oppervlakk
werkte
rijkdom verborgen
verbc;>rgen blijven.
blijven. De
De
werkte rijkdom
schrijver
alles expliciet
ex);!liciet wat
wat
schrijver zegt
zegt lan~
lang niet alles
zijn studie
studie impliciet
ImpliCIet onderstelt. Dit
Dit klaszijn
boèk eischt
eischt zeer
zeer veel,
veel, misschien
misschien te
te veel
veel
boék
den leeraar.
leeraar. Wellicht
Wellicht geniet
geniet het
het hierhiervan den
om niet overal
overal het succes waarop
waarop het
het aanaan- _
spra!Lk
Va.n dit
ditonbegrip
onbegrip
spraak kan
kan maken.
maken. -;,, Van
getuIgt naar
naar ons
ons oordeel
oordeel een
een critiek
critiek over
over
getuigt
de Fransche
Fransehe.uitgave
uitgave van
van1936,
1936, in
inde
de\Rev.
'Rev.
beIge
Phil. et
etd'Hist.,
d'Hist., XXII, 1943,
1943, blz.
blz.
beige de Phil.
588
parIer vers
vers1500
1500
588 -- 590.
590. «Peut-on
« Peut-on encore parler
de
formatIons polltlques
Res PuPude formations
politiques (nI.
(nl. de
de Res
blica
Ghr.ïstianl8. en
het Hl.
Hl.Romeinsche
Romeinsche
blica Christiana
en het
}tijk)
en réalité
réahlté ont
ont cessé
cesséd'exister
d'exister
qui en
kijk) qui
depuis
leleXIIIO.m. de
de
deppuis
XIIIe siècle?»
siècle ? » vra~t
vraagt o.m.
schrijver. Blijkbaar
werd het fijne
schrijver.
Blijkbaar werd
fiJne en
en perpersoonlijke
het handboek
handboek niet
niet gevat.
gevat.
soonlijke van'
van het
tastbare, groepen
groepen bestaan de
de twee
twee popoAls tastbare
vormen, waarin eens
eens heel
heel de
de ChrisChrislitieke vormen,
tenheid was
samen gevoegd,
gevoegd, in
in de
de MoMotenheid
was samen

derne
tijden natuurlijk
natuurlijk niet
niet meer,
meer, maar•
maar·
derne tijden
geest leeft
leeftnog,
nog voort,
voort, en
endedeModerne.
Moderne·
hun geest
periode is
een strijd
strijd tegen
tegen dien
dien geest,
geest,
periode
is een
een
gestaag verwoesten
verwoesten en
en omver
omver werpen
werpen!
een gestaag
van
deMiddeleeuwsche
Middeleeuwsche beschavingsbeschavingsvan de
grondslagen. Dit
Dit wordt
wordt aangetoond
aangetoond volvolgrondslagen.
gens
vijf beschavingsfactoren
beschavdngsfactoren (staatsin(staatsingens vijf
stellingen,
economie, cultuur,
cultuur, godsdienst,
godsdienst,
stellingen, economie,
internationale
betrekkinl;en), die
die telkens
telkens
internationale betrekkingen),
in doorsnee
doorsnee de heele
,heele periode
penooebelIchten.
_..
belichten. —
Er werd
werd geklaagd
geklaagd over
over de
de nadeelen
nadeelen van
van
deze
«rép,artition
matière en secsecdeze «
répartition de
de la
Ia matière
tions
verticales ».
». Elke
Elke schematiseering
schematiseering
tions verticales
~heeft nadeelen,
nadeelen, maar
maar het
het komt
komt ons
'onsvoor,
voor,
beeft
dat de
de hier
hiergebruikte
gebruiktemethode
methodeeen
een•scherp°
scherp'
en helder
helder inzicht geeft
ge'eft in
in de
de beschavingsbeschavlngsontwikkeling
de behandelde
behandelde periode
periode
ontwikkeling van de
in
haar geheel.
geheel. Om
Om dit
in te
te zien
zien moet
moet
in haar
dit in
men echter
echter het
het internationale
internationale standpunt
standpunt
men
van den
den schrijver
schrijver aanvaarden
aanvaarden :: de
de ververvan
schillende
landen worden
worden niet
niet .systemasystemaschillende landen
tisch behandeld,
in zooverre
zooverre
tisc'h
behandeld, maar
maar alleen in
hun ,ontwikkeling specifiek
specifiek genoeg
genoeg is
is om
om
hunontwikkeling
een
licht te
te werpen
werpen op
op het
hethistorisch
historisch
een licht
gebeuren
de heele
heele periode.
periode. Aldus
Aldus
gebeuren van
van de
kregen
bijv., zooals
zooals hooger
hooger geciteerde
geciteerde crikregen bijv.,
tiek het
betreurt, noch Lodewijk
Lodewijk XI, noch
nOClh
tie'k
het betreurt,
Richelieu een plaats
plaats ,in
dit handboek,
handboek, en
en
in dit
Richelieu
werd aan Denemarken
Denemarken en Polen
Polen evenveel
evenveel
werd
belangstelling gewijd
aan Frankrijk
Frankrijk
belangstelling
gewijd als
als aan
en Italië.
Italië. Alsof
Alsof er
er van
van uit
uit het
het standpunt
standpunt
en
van den
den schrijver
.s'chrijver nog
nog sprake
sprake kon
kon zijn
zijn
van
voorkeur geven
of ander
ander
van voorkeur
geven aan
aan een
een of
land.
gaat niet
nietom
omafzonderlijke
afzonderlijke lanlanland. Het gaat
den, maar
maar om
om een
éen-tijdsgeest
en een
een bebe- tijdsgeest en
den,
schávin,gsgeheel,
die geleidelijk
geleidelijk worden
worden
schavingsgeheel, die
uitgestippeld
door ,het
naar voren
vorenhalenha-lenuitgestippeld door
-het naar
deverschillende
versCJhillendecultuurelementen,
cuItuurelementen,
van de
waarvan o.a,
o.a. ook
ook de
deafzonderlijke
abonderlijke landen
landen
waarvan
de dragers
dragers zijn.
zijn. Pas
Pas in
in zoo
zoo een
eengeheel'
geheel'
de
althans eenigszins
kan
men, met
met een althans
eenigszlns gegekan men,
fundeerde dbjectivit~it,
objectiviteit, de
de juiste
fundeerde
juiste plaats
plaats'
situeeren,
het ware
ware belang
bela.ng der
der nationatiositueeren, en
en het
nale groepen.
groepen.
Dit handboek
moest niet
Dit
handboek moest
niet alleen
alleen een
een
klas'boek zijn.
zijn.' Het is
Is hoogstaand
hoogstaand genoeg
genoeg'klasboek
om
een plaats
plaats te
te verdienen
verp'ienen in
in de
de bibliobiblioom een
theek van
van ieder
ieder ontwikkeld
ontwikkeld mensch.
mensch.
theek
K. Van
Van Isacker•
Isacker
Beschavingsgesehiedenis
.T.
DE TripyzER,
~ZER, Beschavln:gsgeschie;dCllUI
J. DE
Oosten. -— Tweede
van
liet oude
Tweede herheronde Oost,n.
van het
ziene druk.
druk. Magistra
Magi.stra·- vitae
vitae I.I. StanSt'an-·
ziene
daard-Boekhandel, Antwerpen,
Antwerpen, 1943,
1943,
,116
35,.,
:116,b[z.,
biz., Fr.
Fr. 35Z. E.
E. H.
H.Kan.
Kan . J..T.De
DeKeyzer,
Keyzer, onlangs
onlan,gs
gepromoveerd tot
het bis
bls-·
gepromoveerd
tot ar,c:hivaris
archivaris van
van het
dom
Gent,
bezorgt
ons
een
tweeden
her-·
dom Gent, bezorgt
een tweeden her-.
zlenen
druk van
van zijn
zijn degelijke
degelijke en
en door
door de
de,
zienen druk
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kritiek zoo
gunstig onthaalde
kritiek
zoo gunstig
onthaalde aBesdha«.Besclhavingsgeschiedenis van
van bet
het Oude
Oosten».
vingsgescbleáenis
Oude Oosten».
.ij
verschijnt
in
een
nieuwe
reeks
«MaZij verschijnt in een nieuwe reeks:: «Ma,gistra Vitae.
Vitae. Geschiedenis
Geschiedenis van
van de
de Besc'haBeschagistra
ving», onder
redactievan
van Prof.
Prof, Dr.
Dr. E.
Ving»,
onder redactie
E.
Lousse. In
In het
het Streven-nummer
Streven-nummer 'Van
van Aug.
Aug.
Lousse.
1942 (jrg.
(pg. IX,
nr. 6,
6, blz.
hebben wij
1942
IX, nr.
blz. 638)
638) hebben
wij
dit boek
voldoende bespraken.
Aan den
dit
boek voldoende
bespróken. Aan
den
tekst werd
werd slechts
slechts hier
hier en daar
tekst
daar een lichte
lichte
wijziging
aangebracht,
geanotiveerd door
door
wijzigi~ aangebracht gemotiveerd
de uitgebrachte
uitgebrachte kritiek,
en de
de
kriblek, en
de bibliograbibliographie werd
werd met enkele
enkele werken
werken altD!g'evuld.
aangevuld.
phie
Nieuw zijn
zijn de
de veertien
veertien illustratieplaten
illustratieplaten en
en
Nieuw
een uitvoerig
uitvoerig namenregister
een gelukkigelukkieen
namenregister;; een
ge
verandering
is
ook,
dat de
ge verandering is ook, dat
kleine
de kleine
kaartjes, die
die vroeger
vroeger in
in den
kaartjes
den tekst
tekst waren
waren
ingelascht, nu
nu 'alle
alle op
op een
een groote
ingelasCht,
groote u~tsla.an.
uitslaande kaart
kaart zijn
zijn ingewerkt.
ingewerkt. Wij
Wij herhalen
de
hel'lbalen
weer den wensch
wensch van
van Prof. J.
J. Coppens
weer
Coppens in
in
het
«Inleidend
woord
»:
dat
dit
boek
het cInleidend woord»: dat
boek zou
zou
ter hand
genomen worden
ter'
hand genomen
worden door
door alle
alle
leeraars van
van de geschiedenis
geschiedenis van de Oude
leeraars
Oude
Wereld en
en door
zeer velen
velen die
die .de
de geWereld
door de zeer
geschiedenis van
van Israël
Israël bestudeeren.
schiedenis
bestudeeren.
M. Dierickx
M.
Dr. P.
Em. 'VALVEKENS
0. Praem.,
Dr.
P. Em.
V.AI.IVElO!lNS O.
Praam.,

=:

Arnoldvvs.
Leefdael, prolast
Araold
... LeefldMl,
prelllM der abdij
abdi
van Averbode
Averbode(t
(t1584).
1584).- - De
De XJ.ukhoV&Il
KinkhoTien, Brugge,
Brugge, 11HoS,
1943, ~O
210 blz.
,
gel.,
blz., &"eUI. .•. Fr.
Fr.
250.

Nog dromer
immer blijven ollZe
onze oude a.bdijen
abdijen de
belangstelling en genegenheid
genegenheid behouden,
behouden,
waarop de
schitterende rol,
waarop
de ·schitterende
het
rol, die
die ;ze
ze in het
hun recht
verleden speelden, -hun
geeft.
recht geeft.
dan ook
Men begrijpt dan
ook het
-het sympathieke
sympathieke
onthaal, dat dit
dit nieuwe
nieuwe- - het zooveelste
zooveelste
boek VUl
van P.
-- boek
p. Valvekens te beurt
beurt viel,
ale men bedenkt,
geheele opbrengst
bedenkt, dat
dat de
de ·geheele
a.ls
wordt besteed
heropbouw der
wordt
besteed aan
aan den
den lieropbouw
der in
1942 door
door brand
brand verwoeste
verwoeste abdij
1942
atidli van AverAverbode. Niet alleen
bode.
alleen geldelijken steun brengt
brengt
echter dit
nieuw licht
echte.r
dit boek
boek;; door nfeuw
licht te
te werwe,
per
pe~ op een totnogtoe felomstreden
figuur
fel omstreden figuur
uit
uit Averbode's
Avel1bode's geschiedenis,
geschiedends,. bezorgde
bezorgde
Schr. ons
Schr.
ons een monographie,
monographie, die
die hij reeds
een vijftien-tal
vijftien-tal jaar geleden
geleden had aangekondigd, en levert
levert tegelijk
tegelijk een waardewaarde~
volle
volle'bijdrage
·l)ijdrage tot de kennis van het
het abdijverleden.
Arnold
Arnol4 van
van Leefdael,
Leetda.el,(loor
Statendoor de StatenGeneraal
GeneraaI in 1577 tot pfelaat
pfelaat van AverAverbode
bode aangesteld,
aangesteld, werd
werd als
als' dusdanig
dusdanig niet
niet
door
Filips
II
erkend.
Waar
de
overige
door Filips Il erkend. Waar de overige
abten, na eerst
van den
eerst de
de partij
partij .van
den opstand
opstand
gevolgd
gevolgd te hebben,
hebben, zich tenslotte
tenslotte van
van de
de
rebellen losscheurden
losscheurden en
en zich
zioh met FarFarnese
nese en den
den koning verzoenden,
verzoenden, bleef
bleef
Leefdael
Leetdael tot aan
aan zijn,
zijn dood,
dood, op
op 28 April
April
1584,
l5&~ In
dn een
eenteruggetrokken
teruggetrokken zwijgen
zwijgen volvolharden.
iha.r(1en.
Hoe
Hoe moeten
moeten we
we deze houding
houding beoordeebeoordeele,
!en?Naar
J:il"aarhet
het beeld,
-beeld, dat men
men zich
zich onder
onder
invloed
invloed van de
de eerste
eerste historiographie
historiogra.phie na
na
den
den opstand
opstand stilaan
stilaan ging
ging vormen,
'Vormen, en
en
waarbij
wiLarbU Leefdael's
Leefdael's naam
naam uit
uit de
de lijst
lijst der
der
prelaten
prelaten geschrapt
geSChrapt werd,
werd, ja,
ja. volgens
vQllgens het'hetwelk
welk hem
hem zelfs
zelfs het
heteconomisch
economisch verval
verval
der
der abdij
abdij werd
werd ten
ten lastegelegd?
laste Jelegd? Deze
Deze
vraag
vraag.lost
lost Schr.
Schr. op
op met
.met zijn
zÏJn zorgvuldig
zorgvuldig
samengestelde
en
verantwoorde
biograsameDgestelde en verantwoorde biographie;
llhie; zijn
zijn boek
boek is
is een
een rehabilitatie,
rehabilitatie, een
een
pleidooi,
pleidooi, waarin
waarin hij
bij objectief
objectief en
en aan
aan de
de
hand
hand van
van grondig
grondig doorzochte
doorzochte bronnen
bronnen
Leefdael's
Leetdael's handel
ba.ndel en wandel
wandel nagaat.
nagaat. En
En
het
we als
het besluit
besluit kunnen
kunnen we
als volgt
volgt samensamenvatten
vatten:: Leefdael
. Leefdam is
is de
de wettige
wettige en
endoor
door
zijn
communiteit
als
zijn communiteit als dusdanig
dusdanig erkende
erkende
prelaat
prelaat geweest,
geweestI wel
weldegelijk
degelijk bekommerd
tiekommerd
om
om de
de economische
ecopom sche belangen
belangen van
van zijn
ziin
abdij
abdij en
en immer
immer een
een trouwe
trouwe zoon
zoon van
van de
ae

Moederkerk.
Moederkerk. Hij
Hij leefde
leefde echter
echter in
in een tratragisch-som'beren
twijfel en
en oorgisch-somberen tijd
tijd van
van twijfel
oorlogswee, en
logswee,
bovendien zooals
zooals de
en miste
miste bovendien
de
meesten
meesten van
van zijn
zijn tijdgenooten, het
het scherpe
scherpe
inzicht,
juist en
en snel
snel handelen
inzicht, '(iat
dat tot
tot juist
handelen
leidt.
leidt.
Voor
Voor de
de waarhedd
waarheid van
van deze
deze conclusie en
voor
voor de
de historische
historische nauwkeurigheid
nauwkeurigheid van
van
het heele
het
naam van
heele -betoog
betoog staat
staat de
de naam
van Schr.
Schr.
borg : de
borg:
bijzonder al
de XVIe
XVIe eeuw,
eeuw, en
en bijzonder
al wat
met
dien tijd
met het
het abdl11e'Ven
abdijleven van
van dien
tijd uitstaans
uitstaans
heeft,
kent.·hij door
politieke
heeft, kent•hij
door en
en door.
door. ])e
De politieke
en militaire
en
gebeurteniasen zijn
zijn slechts
militaire gebeurtenissen
slechts
zeer summair
summair aangeduid
zeer
vormen den,
den
aangeduid en
en vormen
achtergrond.
achtergrond, waartegen zich
zich de
de geschiedegeschiedenis der
nis
abdij afteekent·
dit bebeder abdij
afteekent; en
en Ijn
in dit
perkter midden
perkter
Lee:fdael's fia"uur
midden wordt
wordt Leefdael's
figuur
het scherpst
bèt
het volledigst
volledigst belIcht.
scherpst en
en het
belicht.
Toch neemt
Toch
neemt er
er het administratief
administratief en
en ecoeconomisch element
nomisch
element van zijn
zijn bedrijvigheid de
de
ruimste plaats
plaats in
ruimste
in;; weinig
weinig ho
oren we
over
hooren
we over
zijn positie
zijn
op politiek
politiek gebied,
gebied, over
over wat
positie op
wat
men !bv.
men
hem ·dll.cht
de rebelsc'he
bv. van
van hem
-dacht In
in de
rebelsche
kringen ; wellicht
kringen;
Schr. hierover
wellicht had Schr.
hierover iets
iets
kunnen vinden,
kunnen
hij
met
vinden, ware
ware hij met zijn
zijn opopsporingen ook
sporiDgen
buiten de gewone
gewone bronnen
ook buiten
brontien
van Averbode.
van
Averbode, Park
Park en RijksarchietgeRijksarchief gegaan.
opstellen van 11it
Het op'stellen
gebeurde
dit boek
boek gebeurde
waarsch\jnlijk
waarschijnlijk wat te haastig; daärop
daarop wijwijzen herhalingen
reeds vernoemde
vernoemde geherhalingen van reeds
gegevens in dezelfde
bewoordingen, en
endezelfde bewoordingen,
en enkele taalslordigheden (èhad
kele
blz.
(«had geweest>,
gewees., blz.
90; «het
«,het bundel»,
bundel:.. blz,
blz. 121;
121; «allusie
«allusile aan»,
aan»,

blz.
183).
blz. 183).
Als geheel
dit nieuwe
'Van
geheel mag
mag dit
nieuwe boek
boek van
P. Valvekens een
p.
waaroige voortzetting
een waardige
voortzetting
heeten van
de reeks
reeks monographieën
van de
monographieën over
over
het XVI-eeuwsch abdijleven,
abdijle<ven. een
een belangbelangrijke -bljdrlllge
stem'bijdragetot
tot de
de kennis
kennis vam
van de stemming in de
ming
de jaren
jaren' van
den opstand.
opstand.
.
van den
Jo
Andriessen
J.
Leo
DEWACHTER,
WACHTER, Repertorium
Leo DE
Repertorium v_
van
de
Vlaa.mse Gouwen
Gouwen en
en Gemeenten
de Vlaamse
Gemeenten
(Heemkundl.ge
dolwmenta.tIe18N)-1940)
.18OO-11KO)
(Heemkundige dekumentatie
Deel II
!Dee}
Il Gtemeen.ten
1943. _
Gemeenten A - G.
G. 1943,
'Sikkel, Antwerpen,
De SikikeJ.
ÀDltw8!J"P8n, XV
XV + 965
86!)
Iblz., iaen.
lI:lgIei1. Fr. 280, gefb,
geIb. half
Ihalf limlen,
linmen,
Fr. 310, geb.
geb. luxe
~uxe half
Iha.lt leer,
leer, Fr.
Fr. 375.
375.
Met
Met vreugde
vreugde begroeten
begroeten wij
wij het
het Ile
IIe
deel van
van het
·hsta Repertorium
« Repertorium van
van de
de
deel
Vlaamse
Gouwen
Vlaamae GOuwen en Gemeenten
Gemeenten »,
». In
In het
het
Strevennummer
S~revennummer van
van Aug.
Aug. 1943
1943 hebben
hebben
wij
wij een
een. uitvoerige recensie
recensie gemaakt
gemaakt van
van
het I.
I. 'Deel,
Deel, dat de
de bibliographie
bibliographie voor
voor het
het
heele Vlaamsche
Vlaamsche land
land en
en voor
voor de
de afzonafzonderlijke
del'llijke gouwen
gouwen of
of provinciën
provinciën aangeeft.
aangeeft.
Il. Deel
Deelbevat
bevatdedeheemkundige
h*IDkundige dodoHet II.
cumentatie
cumentatie van de
de Vlaa.msche
Vlaamsche gemeenten
gemeenten
A.
A. tot
tot G.
G. in
in alphabetische orde,
orde. Met
Met de
de
Deelen
Deelen II en
en III
III zal
zal het
het aantal
aantal verwij'Verwijzingen
zingen in
In het,
het. repertorium
repertorium stijgen
stijgen boven
boven
de
de 75.000
75.000 (eerst
(eerst 60.000
60.000 aangekondigd),
en
aangekondigd), en
het
het aantal
aan tal verwerkte
verwerkte reeksen
reeksen ver
ver boven
bOven
de
de 500.
500. Om
Om den
den overweldigenden
overweldigenden schat
schat
van
van gegevens
gegevens eenigszins
eenigsz1ns te
te doen
doen aanvoelen
aanvoelen
stippen
stippen wij
wij terloops
terloops aan
aan :: Aalst
Aalst heeft
heefit: 285
285
verwijzingen,
verWijzingen, Aarschot
Aarschot:
-179, Antwerpen
Antwerpen ::
:1.79,
6.589,
Asper (een
(een gewoon
gewoon dorp)
dorp) :: 60,
60, BrugBrug6.589, Asper
ge
.ge :: 2.264,
2.264. Brussel
Brussel :: 5.661,
5.661, Dendermonde
Dendermonde ::
735. Diest.
345, Gent
Gent:: 3.666.
3.666.
735,
Diest . 345,
De auteur
auteur heeft
heeft aan
aan de
de gelukkig
gelukkig steeds
steeds
De
meer opbloeiende
opbloeiende heemkunde
heemkunde een
een ontzagontzagmeer
lijken
dienst
bewezen.
Nu
pas
besc'hil{,
lijken dienst bewezen.
pas beschik,
ken
ken de
de heemkundigen,
heemkundigen, waarvan
waarvan toch
toch een
een
zeer
zeer groot
groot deel
deel niet
niet universitair
universitllJir geschoold
~eschoold
of
of wetenschappelijk
wetenscbappelljk gevormd
gevormd zijn,
zijn, over
over
het
'het noodige
noodige instrument,
infrtrument! dat hen
hen in
in staat
ataat
stelt
stelt net
metweinig
weinlg moeite
moeite al het
het noodige
noodige
-

+
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materiaal voor
voor hun
hun studie
studie te
teverzamelen.
verzamelen.
materiaal
Wij herhalen
herhalen den
den wensch
wensch waarmede
waarmede wij
wij
Wij
de bespreking
bespreking van
I. Deel
DElel sloten
sloten ::
de
van het
het I.
c wij
wij hopen
hopen~ dat
datdit
ditmonumentale
monumentale werk
werk
weldra op
op den
aen lessenaar
lessenaar van
van alle
aHe heemheemweldra
kundigen en geschiedschrijvers
geSchiedSchrijvers zal staan,
staan,
kundigen
in alle
aHebibliotheken
bibliotheke'n en
enopenbare
openbare leesleesen in
zal voorhanden
voorhanden zijn
zijn ».
it.
zalen zal
M.
Dierickx
M. Dierickx

Dom. A.
A. SMITS,
SMITS. Betrekkingen
DMrekldncen tmssehen
..eiheu.
Dom.
VlUllderell en
Zu.ld-41rika. —
- SuidSuidVlaanderen
en Zuid-Afrika.
reeks 3.
3. Wiek
Wiek op,
op, Brugge,
Brugge,1943,
1943,
Afrika reeks
254 blz;J
ing. Fr.
Fr. 75,
75, geb.
geb. Fr.
Fr. 95.
95.
254
blz. ing.
Terwijl de
ae jeugd
Jeugd een
een halve
halve eeuw
eeuw gegeTerwijl
leden eerder
eerder onverschillig
onverschllIig stond
stond tegentegenleden
over den
den Zuid-Afrikaanschen
Zuid-AfrikaansChen strijd,
strijd. bebeover
zij zich
zich nu
nu met geestdrift
geestdrift aan
aan de
de gegegint zij
schiedenis van
het stamverwante
stamverwante volk
volk te
te
schiedenis
van het
interesseeren. Dit
Dom A.
A. Smits
Smits
interesseeren..
Dit boek van Dom
weer nieuwe
nieuwe vergezichten
vergezichtenopenen.
openen.Met
Met
zal weer
wel een
een rechtmatige
rechtmatige fierheid
fierheid zullen
zullen onze
onze
Vlamingen vernemen
samen met
met
jonge Vlamingen
vernemen -'-- samen
andere belangrijke
belangrijke feiten
dat Piet
Piet
vele andere
feiten --- dat
Retief en
en President
President Kruger,
Kruger, beiden
beiden een
een
Retief
stammoeder hebben
hebben gehad.
gehad.
Vlaamsche stammoeder
Het boek
boek isiszeer
zeerrijk
rijken
enwetensc:happewetenschappelijk ·gedocumenteerd. De
kleinste details
details
lijkgedocumenteerd.
De kleinste
werden met
met stipte
stiptenauwkeurigheid
nauwkeurigheid nagewerden
vorscht en
uitgepluisd. Deze
Deze overladenoverladenvorsdht
en uitgepluisd.
heid van
van feitenmateriaal
feitenmateriaal neemt
neemt wel
wel iets
iets
held
weg van
van de
de leesbaarheid.
leesbaarheid. Toch
Toch lijkt
lijkt het
het
een werk,
werk, dat
dat door
door zijn
zijn knappe
knappe samensaplenons een
stelllng
en degelijkheid
degelijk:held als af
afmag
magworden
worden
stelling en
'
beschouwd.
het boek
boek hoofdzakelijk
hoofdzakelijk voor
voor VlaanVlaanDaar het
deren is bedheld,
bedOeld, hadden
hadden wij
wij het
het werk
werk
liever in
de klassieke
klassieke spelling
spelling gelezen.
gelezen.
In de
L.
L. Sterkens

rlr.

iK.
C.PEETKERS,
:É'EE'rERS, Het
Bet Vlaamsehe
VJaamsche
K. C
volk8levetll.
- Wiek
Wiek op,
op, Brugge
Brugge en
en
volksleven. —
Utrecht, 1943,
1943, 107
l07bl!z.,
.F:r. 45.
45.
Utrecht,
blz., ,Fr.
Øé DE
CORT,
~é
DE
OORT,Bijgeloof
~celoofinInVlaanderen
Vlaanderen
e.ndoe1'6folleoristisChe
foIlk IOIl'IIBtische bijdragen.
'bijdm.gen.
en andere
- ~l'VIeel
FoLklOl'etl"eelks3,3,BoBoielkuü
Karveel -- Folklorereeks
eikuil
en Karveel,
Karveel, Antwerpen,
Antwerpen, 1944,
1944, 60
60 blz.,
'blz.,
Fr. 15.
15.
. Beide
werken bieden
bieden ons
ons een
een globaal
globaal
Beide werken
overzicht
de Vlaamsche
VIaamsche folklore,
folklore,
overzicht aan
aan van de
beide
door bevoegde
bevoegde vakkundigen.
vakkündigen. Dat
Dat
beide door
van
Aimé de Cort
Cort bevat
bevat zes
zes korte
korte radioradiovan Aimé
voordrachten
het bijgeloo
bijgelooff bij
bij ons
ons
voordrachten :: over
over het
volk,
d·e volksgeneeskunde,
volksgeneeskunde, de
de weervoorweervoorvolk, de
spellingen,
volksspelen, de
de kinderspekinderspespellingen, de
de volksspelen,
len,
d'en vertelselschat,
vertelselschat; Zeer
Zeer bevattelijk
bevattelljok
len, den
en - als vanzelf
en'als
vanzelf uit
uit de
de pen
pen gevloeid,
glevloeid, onderonderstellen
deze een
een jarenlange
jarenlangevertrouwdvertroUlWdstellen deze
heid
met de
de materie
materie van
van een
eenuitgebreid
uitgebreid
held met
feLten-materiaal.
Maar wat blijft
bUift alles
alles opopfeiten-materiaal. Maar
pervlakkig
Cort lijkt
fijkt in
in een
een
pervlakkig! ! Aimé
Aimé de
de Cort
toenemen4e
rationallstAsche everLichting
toenemende rationalistische
a verlichting »it
te gelooven,
gelooven, -, en
hij beoefent
beoefent de
de folklore
fO'lklore
en hij
met de
denergens
nergenspeilende
pellendebelangstelling
belarngstelling
van
den verzamelaar.
verzamelaar.
van den
Dr.
Peeters doet
doet veel
veel meer
meer !! Hij'
weet
Dr. Peeters
Hij weet
heel
~ dat de
de volkskunde,
volkskunde, als
als wetenwetenheel goed
lIchap
nog inindedekinderschoenen
kinderschoenen loopt.
loopt.
schap nog
Dat
zij zal
zal moeten
moeten aansluiten
aansluiten bij
bij de
de culculDat zij
tuuren kunstgeschiedenis,
kunstgeschiedenis, bij
bij de
de godsgodstuur- en
dienstwetenschap,
zietkunde en
en zelfs
zelfs
dienstwetenschap,de
de zielkunde
doe
trekt hij,
hij,
de ·maatschappijleer
.maatschappijleer !! Intusschen
Intusschen trekt
doorheen
doorheen zijn
zijn verzamelwerk,
verzamelwerk, reeds
reeds vaste
lijnen. C.
hU a«een
Zoo dicht
dicht mogelijk»
mogelijk » wil hij
een
c Zoo
objectieve,
levendige karakteristiek
karakteristiek van
van
objectieve, levendige
het
Vlaamsche volk...
benaderen »,
», en
en
het Vlaamsche
volk ... benaderen
ziehier
hij zijn
zijn ei·gen
samenziehier hoe
hoe hij
eigen werk
werk samenvat:
e Nadat
eerste deel.
" de
de
vat : a
Nadatin
in het
het eerste
deel ...
verschillende
woningverschillende vOlksgrroepen,
volksgroepen, de woningbauw,
de volkstaal,
volkstaaI, de
de·
kleederdracht
bouw, de
kleederdracht
--

aangerà.a.kt, kwamen
kwamen de
de eigenlijke
eigenlijke
werden aangeraakt,
. volksgebruiken
vOlksgebrudken in
den lelein verband
verband met
met den
vensloop (deel
II) en
en met
met den
denjaarkrans
jaarkrans
vensloop
(deel II)
(deel III)
rIl) aan
aandedebeurt
beurt,..
Ennederig
nederig
». En
(deel
voegt de
Andere onderde auteur
auteur er
erbij
'bij: :a «Andere
onderdeefen van
van de
deVlaamsche
VIaamschevolkskunde
volkskunde
deelen
ploesten uiteraard
uiteraard buiten
buiten behandeling
behandeling
moesten
blijven, al
al bevatten
bevatten zij
zij nochtans
nochtans waardewaardeblijven,
volle aanduidingen
aanduidingen voor de studie van
van ons
OiIlS
volksleven»» (blz.
(blz'. 99).
99).
.
volksleven
Niet
Niet alleen
alleen onder
onder folkloristen,
folkloristen, ook
ookonder
onder
de
de letterkundigen
letterkundigen en de
de ontwikkelden
ontwikke1cten hoe
hoe
dan ook,
ook, verdient
verdIent het
boek van Dr.
Dr. PeePesdan
het boek
ters,
ters, naast
naast het
~et groote
groote werk
werk van
van Dr.
Dr.
Schrijnen dat
er door
door wordt
wordt aangevuld,
aangevuld,
Schrijnen
dat er
een
verspreiding. Em.
een ruime
ruime verspreiding.
Em.Janssen
Janssen
J. 0.
O.PLASSMANN,
PLASSMANN, De Ring
Blng van
van 't't jaar.
Jaar.
oor René
Uit heat
llIö1t Duitsch
DulLtseh vertaald
wrtaaId ddoor
René
Verbeèck.
V'I\'l'Ibeèck. --- De
De Burcht,
Burcllt, Brussel,
BruMel,
1944,
1944., 148
148 blz.,
blz., gen.
-gen. Fr.
Fr. 52,
52, geb.
geb. Fr.
Fr. 64.
64.
den jaar-cyclus
aar-cyclus en
S. doorloopt
doorloopt den
jaar-eyclus
en bebescHrijft daarbij
daaroij op
lyrische wijze
wijl!lB oudoudsclfrijft
op lyrische
Germaansche
feesten, gebruiken
Germaansche ·feesten,
gebruiken en symsvrnbolen.
bolen. Hij
Hij betreurt
betreurt het dat
dat de
de heidensche
heideusche
interpretatie
interpretatie door
door een
een christelijke
christelijke werd
werd
verrijkt, en
spoort zijn
de klok
klok
verrijkt,
en spoort
zijn lezers
lezers aan de
een
een paar
paar duizend
duiZend jaar
jaar terug
terug te
te zetten.
zetten.
A. Deblaere
Deblaere
Enkele BegrIppen
Begrippen
P.rof.
Dr. R.
R. ·SOENEN,_
of. Dr.
,SOlE NDN,_Enkele
Pr
over Ras
Bas en
enRassenkunde.
RasselJlilulII1de. —
- IrminIrmin-'
:r.eeke, nr
D!1" 1,
1,53
153bila.
bliZ.
reeks,
Dr.
Dr. E.
E. VERSTRAFTE,
VERSTRAET'E, Huismerken
Huillmerken en
en
Sibbeteekens in
In Vlaanderen.
Vlaanderetll. —
- IrminInninr,eeIk.s,
2, 44
i4 blz.,
blz., 99 buitentekstpl.
buttenteikstpl.
nr 2,
reeks, .mA RUTGEERTS
A.
RUTGEER'DS,Vlaamsche
VlaamscheUithangbor'UIthangbor• den
nen. — -Irwin-re:e'ka,
den en
enGevels
Geveillteenen.
Imnln-l'Ie'i!lkII,
3, 71
m
71 blz.,
,b'iz., De
De Burcht,
Buroht, Brussel.
Brulll8el.
Ur 3,
nr worden
In het
het Ie
worden enkele
enkele beknopte
be'knopte
le nr
In
en noodzakelijk
nooozakelij·k veralgemeende
veralgemeende begrippen
bepi~!~
ontwikkeld over
ontwikkeld
over de rassentheorie
rassentheorie in
lD haar
huidigen
de klassieke
klassieke indeeindeehuidigen vorm.
vorm. VoJgt
Volgt de
ling van
Ilng
van de
de menschelijke
menscnelij.ke rassen
rassen op
op den
den
aardbodem. Daarnaast
Daarnaast ook
ook een
een reeks
aardbodem.
rèeKs bebesluiten
en toepassingen,
toepassingen, die
die het
het werkje
werkje
sluiten en
verwijzen naar
naar de
verwtizen
de thans
th8.ns algemeen
algemeen ververspreide vulgarisatieliteratuur
spreide
vulgarisatieliteratuur over dit
dit ononlogisch, b.v.
derwerp.
(Niet altijd
rutijd erg 16gi!!ch,
b.v. de
de
derwerp. (Niet
tegenspraak,blz.
bis. 42:
42 : ae Oök
Ook het
tegenspraak,
~et haast
haast
door
alle godsdiensten
godsdiensten geëxploiteerde
geëxploiteerde
door alle
dualisme tusschen
tusschen goed
goed en
en kwaad
duaHsme
kwaad was
was
hen [nl.
[nl. den
den Noordrasmenscheni
Noordrasmenschen] vreemd
vreemd ::
voor hen
hen was
was alles
aIJes.. goed
goed wat
wat met
met hun
hun
aard
'karakter overeenstemde
overeenstemde en alles
a.lles
aard en karakter
kwaad wat hiermede
» -—
kwaad
hiermede in
in strijd
strijd was.
was.»
Hoe kon
kon het
het hun
hun dan
da.n vreemd
vreemd zijn
zijn ?)
?)
Het 2e
Het
2 8 nr
nr stelt
steltvoor
voorleeken
Ieekenmateriaal
materiaal
oper{ van
van de
de in
opeI\
in Vlaanderen
Vlaanderen nog
nog weinig
weinig
beoefende studie
beoefende
studie der
der huismerken
huismerken en
en isibsibbeteekens. Hef
opsporen dezer
dezer teekens,
teekens,
Het opsporen
waarvan het
waarvan
het initiatief
initiatief uit
uitSkandinavië
Skandinavlë
kwam, is
kwam,
is onbetwijfelbaar
onbetwiifelbaar van
van beteekenis
beteekenis
voor de
de heemkunde.
heemkunde.
bloemlezing » aan
Het 3e
3 e nr
nr biedt
biedt een
een a«·bloemlezing»
aan
uit de
de oude
oude Vlaamsche
Vlaamsche uithangborden.
uithangborden.
A. Deblaere
A.
Deblaere

Jen
DE SCHUYTER,
SCHUYTER, Over
Over rolzangers
rolzangers en
eU
Jan DE
rolzangersliederen. -— BoekUJil
Boekuil en KarrOIzIloD&'Bllllllederen.
Kar''Veel,
Antwerpen, 1944,
1944, 64
8 plaplaveel, Antwerpen,
64 ;blz.,
blz., 8
ten, Fr.
Fr. 20.
20.
De rotzangers
rolzangers en
en hun
hun liederen
liederen hooren
hooren
bij de
niet precies
ndet
precies bij de
de letterkunde,
letterkunde, wél
wél". bij
folldore,
de aandach
aandacht.t .
folklore, en
'en h.eIt
heitisis goed
goed dat
dat de
op hen
op'
hen' wordt
wordt gevestigd.
gevestigd. Jan
Jan De
De SohuySchuy. sche folkter,
Voorzitter van de
de Antwerp
Antwerpsche
ter, Voorzitter
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lorlsten,
een vrij
vrij uitgebreid
uitgebre.fd mamaloristen, biedt
biedt ons een
teriaal aan
aan: hij
typeert den
teriaal
hIJ typeert
den zanger;
zanger; hij
hij
haalt de
de bekende dichters
van rolliederen
dichters van
aan; hij
hIJ laat
ons stilstaan
stilSltaan bIJ
aan;
laat ons
bij de voornaamste vormen
vormen van deze gezangen.
gezangen. Toch
we niets
niets méér
dan goed
goed geontvangen we
méér dan
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ordend
verzamclwerk;; we
betreuren het
het
ordend verzamelwerk
we betreuren
dat de auteur nergens
dieper op
op ingaat,
nergens dieper
dat
hij het
hetduidelijke
duidelijke verband met
met de
de
dat hij
v.olkspsychologle, de
zedelijkheid, de
de culvolkspsychologie,
de zedelijkheid,
tureele
ontwikkeling nel'gens
nergens onder de
tureede ontwikkeling
loupe neemt.
Em.
Janssen
Em. Janssen

OPVOEDKUNDE

A.lf'red, SOMERS,
SOHIEERS, 0.
O. F. M.,
M., In
In het
het parsparaAlfred
dIJs
der kinderen.
kinderen Foto's van R.
R. LonLondus der
8'inus
O. F.
F. M.
M. - Lannoo,
ginus De
De M1un,ter;
Minn., O.
Tien, 1944,
'Tielt,
blz., geb.
~. 125.
1944, 6'3
63 blz.,
geb. Fr.
prachtig uitgegeven
uitgegeven album
album lijkt
lijkt ons
Dit prachtig
heerlijk geschenk
geschenk voor
voor moeders
moeders en
een heerlijk
een uitstekende propaganda voor
voor ««het
het
gezin
». Laat u door
de 49 toto's
gezin 3).
door de
foto's bekozonnigen tekst,
teks,t, even
ren; lees daarna den zonnigen
van blijheid
blijheid als wljshefd,
schalksehen
vol van
wijsheid, schalkschen
levenslust als
als vrome
vrome ervaring,
ervaring, —
- en denk
denk
vriendin of vriend,
vriend, van
van wien U
aan uw
uw vriendin
,heel
vee'! houdt,
om hem nu
nu eens buitenbuitenheel veel
houdt, om
mate
dankbaar en
en gelukkig te maken.
maken.
mate dankbaar
.het paradijs der kinderen blijft
blijft nog
Want het
altijd het paradijs
parad\is der groote menschen.
menschen.
Em.
Em. Janssen
J·anssen
ViC'tlor V.
V. EDMOND,
~D, Als de Zee
Zee roept.
L. Victor
Leven en
Leven
en e:v'Olt1ltu.Ten
van een
een stuurstuuravonturen van
maxisleerJing
mansleerling op zeilschepen. - Dupuis, Antwerpen,
puris,
.An.twerpe.n, 285 13.7.
bllZ.', Fr. 30.
herinneringen van Iemand
iemand die
die de
de
Deze herinneringen
roepstem van
de. zee
zee gehoord heeft
en
van de
heeft en
eraan beantwoordde,
beantwoordde, kunnen wedijveren
met den
den spannendsten
avonturenroman.
met
spannendsten avonturenroman.
van het
het boek
boek is de
de
Het hoofdpersonage van
zee,
die den
den jongeling
jongel1n.g geheimzinnig
geheimzinnig en
zee, die
onweerstaanbaar aanlokt
aanlokt en
hem steeds
steeds
en hem
onweerstaanbaar
betooverlng weet te
tebehouden,
behouden,
in haar betoovering
zoowel door
storm en
en onweer als door
door
door storm
voorspoed en
geluk. In een
een sobere en ononen geluk.
zijn
gekunstelde
gekunst.elde taal verhaalt
velIhaaIt de schrijver z~n
lotgevallen, even boeiend
boeiend in
het beschrijoesc:h in het
van de
de .meer
a s
episoden als
meer tragische episoden
ven van
op een
van het alledaageche
alledaagsChe boordleven
boordleven op
een
Van
zeilschip.
Een
aantal goed
goed gekozen foto's ververEen aantal
luchten het boek. En daarbij —
- dit is
Is een
een lijst
bijzondere verdienste
er
Is een
lijst
er is
'bijzondere
verdienste —
en zeetoegevoegd
de scheeps- en
zeetoegevoegd met
met al
al de
vaa:rttermen qle
werden.
die gebruikt werden.
vaarttermen
In hun
hun woord c Ten
SChrijven
Ten Geleide:.
Geleide schrijven
de uttgevers
uitgevers dat
,het ook
hun bedoeling
bedoeIHng
ook hun
dat het
voorvaderlijke traditie
traditie in
was
een voorvaderlijke
~
om een
was c om
de‘ belangstelling
belangstelling en
e8re
herstellen en
en de'
eere te herstellen
liefde voor
voor de
de zee
zee en het zeeleven
zeelewTi in
in ons
ons
volk
aan tete'
wakkeren».
Moge hun
». Moge
volk aan
wakkeren
g~.
L. Baudez
vervulling gaan.
wensch in vervuiling

1Dr.
K. SIITERMEISTER,
SUTEBll'E1STE'R, Nomen.
Nomen
Hans, M.
Dr. Hamr

psylllilque
Die Fortilchrltte
Forti3chritte der PIIYomen. Die
erbque oma.
l:'hologlsc.hen
Forsc'hung und
ulLd ihre
i'hre weltwelthologischen Fonschung
ansehaullohe
(mU; besondebesondeanechauliohe Tregw'elte
Tragweite (mit
Il"er
BerIJckslelhtlgung des Neur06eproNeuroseprorer Berticksidlitigung
1942, 92
Ibletnil).
- Freidli,
Fréidl!, ~m,
92 blz.,
Bern, 19412,
blemis). —
Zw Fr.
I, 4.80.
4,90.
ZW
Dit boek kunnen
kunnen we moe1Jljk
moeilijk aan ernsUge
aanbevelen,. Zij
Zij die
van de
de
stige lezers aanbevelen,.
die van
psyol1olOlÓe niets afweten,
afweten, kunnen
kunnen in
tn dit
dit
psychologie
leeren;; de specialispedante Doek
-boek niets leeren
het. spoedig
terzijde leggen,
spoedig terzijde
ten zullen het
orfldat
een mengsel
mengsel is van
van de
de meest
orhdat 'het
het een
uiteenloopende theorieën.
theorieën. Oordeel zelf. De
schrijver wil
wH het
het uitsluitend
ultslulte·nd recht verdedigen van
va.n een natuurwetenschappelijke
natuurwetenschappelijke
psychologie, die
tot de
de physiologiphyslologipsychologie,
die zich
zich tot
fiche psvchologie,
lIohe
de «so«sopsychologie, de logistiek en
en de
anthropology:. zou beperken.
beperken. Alle phiphicla.l
cial anthropology.
losophie in de kJassie·ke
loeophle
beteekenis Is
naar
klassieke beteekenis
is naar

den
inhoud valsch, logisch
logisclh onhoudbaar
onhoudbaar en
den inhoud
zinloos. De schrijver
,er groot
groot op
op aan
aan
schrijver gaat er
te toonen,
phil030phische denken
toonen, dat het philoaophische
praeiogisch denken
een praelogisch
denken is .0P
bedenkelijk"
,op bedenkelijk
wijze, aan
het «dereistische»
«dere\.stische» denken
denken van
van
aan het
den .schizoied verwant.
denschizoied
veI"Want. De «social
«social psychopsychology» toont aan,
aan, dat
dat dit praelogische relireUlogy»
gieus-metaphyslische
gieus-metaphysische denken zich hand'haaft
als een ideologisch
weer-apparaat
ideologisch weer-apparaat
haaft als
van
een primitief collectivisme.
collectivisme. De nieuvan een
revolutionnair. De
we natuurwetenschap is revolutlonnrur.
strijd om
de natuurwetenschap
natuurwetenschap is_
is. immers
om de
eEm
politiek vraagstuk.
vraagstuk. Zij
Zij is
Is het
het vaandel
een politiek
ih
van de
de Individualistische
dndlvidualistisohe demokratie
demokratie in
van
praelogische collectistrijd teg~m
tegen het praelogische
den strlJ'd
cOllecU-.
,een
visme. De strijd
gevoerd onder .een
strijd wordt gevoerd
psycho-hygiënische leuze.
Want achter
leuze. Want
psycho-hygiënische
Zooals
dreigt de
de neurose. Zooa.ls
het praelogisme dreigt
psychologie aantoont,
de physiologische psychologie
aantoont,
angstis de
de neurose
neurose niets
niets anders
'anders dan
dan «ein angs,tbedinjtte
Schutzreflexaritge Regression
bedingte Schutzreflexartige
dltere
Vlon
der
jUngere
rundenauf
die
äJtere
jiingere
Bindenauf
von der
89). Oorzaak
Stammschichb
Oorzaak van deze .
Starnmschicht» p. 89).
ang.st
is de
de tweespalt
tweespalt tusschen het door
door
angst is
praelogische
de collectiviteit opgelegde praelogisclhe
en de
",Ueber-lch~
de door
door het
het verstand
verstand geareber-lch» en
definieerde
Indivldual~stlsche, biologische.
biologische
definieerde individualistische,
moraal.
is onnoodig aan te . toonen,
moraal. Het
Het is
dat achter deze alles behalve
.behalve wetenschapwetênschapnaturalistisch-posipelljke
een natu!"aUstisch-poslpelijke beweringen een
tlvlstisch
materia.lIstisch dilettantisme.
d'iJettantisme
tiVistisch en materialistisch
schuilt. De
De negentig
negentig bladzijden van dit
boekje
boekje vertoonen.
vertoonen één.-Aoorloopenden
éé,loorloopenden tekst,
zonder indeelingen.
indeelingen.
W. Smet
Nene GeDr.
Ha.ns M.
M. SUTERMEISTER,
SUT'ERXEISTER" Neue
GeDr. Hans
Peyekologie in geslchtpu.nkte
du P.yoh.olO~le
in der
siehtpunkte In
Dar...lung,
meiIIIVeTStlImdlic:her
DarsitetJun'g. —
aneinverstilndlicher
Fried'',
1943, 32
Fl'led'lI, Bern,
Bern, 19413.
sa '131..,
'blZ., Zw.
Zw. Fr.

1,45.

De
titel van
van deze brochure
brochure is misleiDe titel
dend. De
De schrijver
schrijver herhaalt
hel'Óhaalt nog
In
nog eens in
een reeks korte
korte zeer
zeer uiteenloopende hoofdtakken van
van de
stukjes over
oververscMllende
de
verschillende takken
psychologie (o.a.
(o.a. taalpsyéhololcte,
taalpsyChologie, psychopsychologie
logie der
mode, psychologie der muziek,
der mode,
enz.) enkele van zijn
zijn stokpaardjes,
we
stokpaardjes, die we
reeds uit
uit het
het vorige
vorige boekje kennen.
reeds
W. Smet
Mama, jardiTh.'
PREV'OIST-IDmBATTE, Hamlll1,
Ja,nUTh. PREVOST4YEBATTE,
Les
1l1ère
Les sciences
.sclences et
et
d'enfants. —
nière d'enf&lllhl.
l'éducatiom —
~'8Jrtt
- La
La penale
pen.sée cacv
l'airt de i'éduoo:tiOlllL
1thollque,
Lullk, 1943,
19413, 75
75 b1aI.,
Fr. 18.
bk., Fr.
tiholique, Luik,
Moeder,
u naar een
een boekje dat u
Moeder, zoekt
zoekt u
kam
de huiselijke opvoeding
~voedin,g van
helpen in de
kan helpen
uw kleuters
kleuters van
van 3 tot 6 1aar.
Zielhier een
laar? Ziehier
meenen
dat
uitsteken'd
meenen
dM de
leidraadje. WIJ
uitstekend deidraadje.
Wij
schrijfster In
het debat
debat tusschen
tamllietusschen familiein het
opvoeding en kiln'dertuin
rechte einde
einde
kindertuin het rechte
te pakken heeft,
'heeft, wanneer
wanneer zIJ
zij oordeelt·,
oordeelt, dat,
nleUe·gensta.a.nde de technische
technische vohnaakt
vollmaaktniettegenstaande
heid en wetenschappelijke
wetenschappelijke pretenties
pretenties van
het moderne v66r-schoolsche
v66r'"'8cnoolsche onderwijs,
onderwijs, de
moeder in
In. de
de opvoeding
opvoeding vam.
het kind
kind
van het
orwervangbaar
blijft. 15aarom
alle
onvervangbaar blijft.
Daarom zijn
zijn alle
niet even
even bekwame
<bekwame opvoedmoeders nog niet
stems. De
lIters.
De schrijfster
sChrijfster tracht
tracht daarom
op
daarom op
concrete
en practische
practlsche wijze
wijze de
de beste
concrete en
de moderne
moderne paedagogie
paedagogie in
methodes vap
yap de
haar bereik
bereik te
'te stellen.
W. Smet
stellen. W.
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lOr E.
E. MUYILE,
MUYILE. Een
Een woordje
woonlJeover
overhormohormoDr
nalo beinvilroeding.
nale
beinW.oediallc. -— Familieleven
Familieleven 20,
20.
't Groeit,
Groei~. Antwerpen,
Antwerpen. 1943,
1!Wl. 40
40 blz.,
blrz ..
Fr.
5.
Fr. 5.
Dr. Joz.
Joe. PYOK,
PY'OK. WM
mijn jongen
joZL:8111.
Dr.
Wast zal
zal mijn
worden or? —
WWlden
- Familieleven
Fa.ntilieleven 21,
21. 41
41b1.z.,
~ ••
7.60.
Fr. 7.60.
H.
C. SCHOØNAARS,
SCHOUWENAARS, Want zal
0lLI
X. C.
zal ons
9.2, meisjwordn?—Falev
meisje worden or Familieleven ?.2.
41
Fr. 7.60.
41 blz.,
b12 .• ~.
1. Dr.
Dr. Muylle
Muyllegeeft
hier op
op een
een bevattebevattegeeft hier
lijke manier
manier een
een uiteenzetting
uiteenzettin'g van
van een
een
lijke
wetenschappelijke kwestie,
den invloed
invloed
wetenschappelijke
kwestie, den
namelijk van de
de hormonen
hormonen op het
het menmennamelijk
scheIijk
van die
die (stoffen,
cstofren,sappen,
sappen,
schelijk gestel,
gestel, van
die afgescheiden
worden
die
af.gescheiden en
en afgeleverd
af~eleverdworden
door
klieren met
met inwendige
inwendigeafscheiding».
afscheiding•.
door klieren
De gehuwde
gehuwde menschen
menschen en
zij die
die op
o<p het
liet
De
en zij
punt staan te
te huwen,
huwen, zuilen
zUlllen dit
dit met
met veel
veel
punt
vrucht
vruoht lezen.
lezen.
2. De vraag
vraag doer
door Dr.
Dr. Muylle
Muylle gesteld,
gesteld, is
Is
inderldaad beangstigend
ouders,
inderdaad
.beangstigend voor
voor vele ouders,

W.

die
in deze
dezebrochure
brochure enkele
enkele algemeene
algemeene
die in
nuttige
wenken zullen
zullen vinden.
vinden. Wie
Wie zal
zal
nuttige wenken
beslissen? Voor
Voor de ouders
ourl.ers is
is het
hetmoeilijk,
moeilijk,
soms onmogelijk.
onlnogelljk. De school? Die blijft
blijft ook
ook
veel in
in gebreke.
gebreke. Zoo
Zoo wordt
wordt het
het nut
nut aanaanveel
ge~even van
van het
het bureel
bureel voor
voorberoepsberoepsgegeven
orienteering.
oriénteering. In een
een zeer
zeer bescheiden
besCiheiden aanaanhangsel wordt
wordt ook
ook de
de roeping
roeping tot
tot den
den
hangsel
geestelijken staat
even aangeraakt.
aangeraakt. Als
Als
geestelijken
staat even
eerste contactname
contactname met
met het
het probleem,
probleem, vrij
vrij
nuttig.
3. Schrijfster
reeds bekend
bekend door
door haar
haar
Schrijfster is reeds
brochure;: De problematiek
problematiek van
vanhet
hetjonge
jonge
brochure
meisje.
zij het
het gemoed,
gemoed, de
de
begrijpt zij
meisje. Zeker oegrijpt
ziel van
van de
de meisjes,
meisjes, die
die voor
voor de
Ide keuze
keuze
ziel
staan van
van een
een levensstaat.
levensstaat. Zij
Zij is
is derhalve
derhal've
een veilige
veilige gidse
'gidse en
en haar
.haargrondprinciep
grondprinciep is
is
een waarborg
waarborg voor
voor de
dedegelijkheid
degelijkheid;
«Men
: «Men
zal
het meisje
meisje slechts
slechts opvoeden, in
in de
de
zal het
mate dat
dat men
men haar
haar gelukkig
gelukkig maakt».
maakt».
mate
Aanbevolen.
DarqueIl-lles
A. Darqueines
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G. VAN
V ÄN DE
:DE VELDE,
VJlll.JDE, Le
Le rendement
rendement des
des
G.
placements (1865-1939).
(1865-1939). - -- 2e
2e uiig.
ultg.
placements
Saciété d'
étudee mo
ralee, socialen
ISociété
d' étudoes
mora.1es,
o!IOCIiailes et
eIt
jusidiques, . Leuven,
Leuven, 1943,
jurl~qUEllS,
1943, 536
536 blz.,,
IbiloZ.., li1r.
lI1r.
220.
220.
Een
boek waarvan
waarvan de vorm
vorm wat
wat ververEen boek
wondert:
wondert; het biedt
biedt ons eerder
eerder een
een onderonderhoud aan
deze gegeaan .,dan
daneen
een studie,
studie, zooals deze
woonlijk opgesteld ,worden.
~eens
woonlijk
'worden. Echter geenszins een
een gemoedelijk
,gemoedelijk praatje,
praatje, waarbij
waal'bij men
men
aan de
de oppervlakte
van den
den hak
hak
oppervlakte blijft
blijften
en van
op
tak springt.
springt. Maar
Maar een
eelllonderhoud
onderhoud
op den tak
van iemand
iemand die,
lange,,. noeste
en memevan
die, na lange
noeste en
thodische
met zijne
zijne goed
goed georgeorthodische studie
studie u,
u, met
dende
ernstig en
en tevens
tevens
dende nota's voor oogen
oogen, ernstig
met een
een tikje
tikje gemoedelijkheid,
.gemoedeÛ1.kheid, alle
allevruchvruchten van
van zijne
zijneonderzoekingen
ond.erzoè1dngen meedeelt
meedèelt ;;
wat meer,
meer, daar
daar wat
watminder
minder naargenaargehier wat
lang zijne
zijne opsporingen
opsporingen meer
meer of
ofminder
minder bijbijlang
zonderheden aan
Licht brachten.
brachten.
zonderheden
aan het licht
Waarovêr
dat onderhoud?
onderhoud? Over
Over
Waarover handelt dat
alle geldplaatsingen,
geldpIaatsingen, van het oppotten
oppotten tot
tot
het (c spelen
spelen» » op
de beurs.
,beurs. Eerst
Eerst en
en
het
op de
vooral
vooral over hun
hun «rendement», dat
dat is over
over
hetgeen ze den
den belegger
belegger aan
aanwerkelijke
werkelijke
hetgeen
winst meebrengen
meebrengen .... . of verlies
verlies berokkeberokkenen.
Evenwel geenszins
geenszins uitsluitend
uitsluitend over
over
nen. Evenwel
het
rendement. :à>o
over de
de bron
bron
het rendement.
Zoo o.m.
o.m. over
waaruit «het
'het belegde
dan
belegde voortkomt,
voortkomt, waar dan
in de
de eerste
eerste plaats
plaats aangetoond
aangetoond wordt
wordt in
in
welke
baten der
der beleggingen
'beleggingen het
het
welke maat de baten
bedrag der
nieuwe beleggingen
beleggingen op
op het
het
bedrag
der nieuwe
zelfde gebied
gebied overtreffen
overtreffen of
ofdaar
daarbeneden
,beneden
blijven.
.Mlebeleggingen
worden uitvoerig
uitvoerig bebeAlle beleggingen worden
handeld
en met
handeld en
met elkaar
elkaar vergelel'en.
vergeleKen. VanVanzelfsprekend nemen
nemen evenwel de
debeleggi.nzelfsprekend
beleggingen an
an waardepapieren
waardepapieren die normaal
normaal op
op de
de
beurs verhandeld
beurs
verhandeld worden,
worden, de
de grootste
grootste
ruimte In.
in. Een
Eenuitvoerige
uitvoerigegeschiedenis
geschiedenis
van de
de Beurs
Beurs te
Brus.sel 'leidt ze
ze in.
in. Deze
Deze
van
te Brusselleidt
geld'plaatsingen
WIOrden in
in allerlei
allerlei opzichopzichgeldplaatsingen worden
ten . onderZOcht;
ondernemingen worworonderzocht : de
de ondernemingen
den
ingedeeld in
in ondernemingen
ondernemingen werkwerkden ingedeeld
zaam
voorail in
in Congo,
Congo, in
in het
het
zaam vooral
in Bel'gië,
België in
buitenland;
hun ouderdom
ouderdom;; naar
naar
buitenland ; naar
naar hun
den
aard hunner
hunner bedrijvigheid
bedrijv~gheid (finan(finanden aard
Cieele
en bankondernemingen,
bankondernemingen, bouwbouw- en
en
cieele en
hypothecair crediet,
en nijvernijverhypothecair
crediet, mijnmijn- en
heidsondernemingen)
heidSOndernemingen) ; ;inin zeer
zeer groote,
groote,
groote, middelmatige,
middelmatige, kleine
kleineonderneminondernemingen; enz.
enz.
.
Besluiten
Besluiten treft
treft men
men bij
bij elk
elkonderdeel
onderdeel
der ' studie
zijn zeer
zeer interessant
Interes·sant
studie aan;
aan; ze zijn
en dikwijls verrassend;
verrassend; ze
ze betreffen
betreffen voorvoor-

a.l
de rentabiliteit,
ren'tabiliteit, het
het min
min of
of meer
meer spespeal de
culatief karakter,
karakter, de
de realiseerbaarheid
reallseerbaaI1heid'- der
culatief
geld plaatsing. Het
Het eindbesl'Uit
uiterst
eindbesluit is uiterst
geldplaatsing.
kort, ons
ons inziens
inziens te
tekort
kort;: de
d·e schrijver
sChrijver kon
kon
ons,
meenen wij,
wij, meer
meer zeggen
zeggen zonder
zonder af
af
ons, meenen
te wijken
wijken van
van zijn
zijn rol
rolvan
vanonpartijdige
onpartijdige
vooi1lichter. Wat
hiervan ook
ook weze,
weze, wij
wij
voorlichter.
Wat hiervan
dankbaar om
om het
het heerlijk
heerlijk overoverzijn hem dankbaar
zicht dat
dat hij
hij ons
ons geeft,
geeft, en
en om
omden
denrijken
rijken
zicht
schat
aan inlichtingen
inlichtingen dien
d1enhij
ons ververschat aan
hij ons
schaft. K. du K.
Bois
schaft.
du Bols

Dr. H.
H. M.
M. H.
H. A.
A. VAN
VAN ØR
IDERVALK,
VALK, De
De
Dr.
ka.pitaaImarkt. - 2e
2edruk,
drUlk,
en kapitaalmarkt.
geld- _
Va.n der
Ar.nlhean,
1943, 147
1407 blz.,
nhem, 1943,
Vaan
der Wiel,
Wiel, Ar
fl. 6,25.
6,26.
«.Dezestudie...
studie ... heeft
«Deze
heeft een
eentweeledig
tweeledig
doel, ni.
nI. inleiding
inleiding tot
tot en
en verdieping
verdieping van
doel,
de
vraagstukken van
moderne oankde vraagstukken
van het
het moderne
anken
credletwezen». Indien
Indiien wij,
wij, bij
bij dezen
dezen
en credietwezen».
zin uit het
het Voorwoord,
opmerking voeV'Oezin
Voorwoord, de opmerking
gen dat
dat de
de'schrijver
·sChrijv.er ook
ook het
het vraagstuk
vra:agstuk
gen
der investeering behandelt
be.handeJ.t en
het
der
en dat van het
verband
twee markten
markten;: die
die
verband ,tusschen
tusschen de twee
van
het kort
kort en.
en die
die van
van het
het lang
laug crecrevan het
diet; hebben
hebben wij
wij volledig
volledig opgegeven
opgegeven waarwaarover dit werk
werk hapdelt.
ha:Qdelt. Het
Het biedt
biedt ons
ons een
een
over
machtige synthese
synthese aan
en dringt
dringt tot
tot diep
diep
machtige
aan en
in
de behandelde
bèhandelde onderwerpen
onderwe1'pen; ; van
de
in de
van de
complexe
werkelijkheid van
het hedenhedencomplexe werkedijkheid
van het
daagsClh
crediet'wezen laat
laat het
hetduidelijk
dujdelijk
daagsch credietwezen
de
'noofdkenmel'ken uitkomen.
uitkomen. Waar
Waar het
het
dehoofdkenmerken
pas geeft
geef,t onderzoekt
onderzoekt het
het tevens
tevens critisch
critisch
pas
de
ware .beteekenis
.beteekends en
en de
dedoelmatigheid
doelmatigheid
de ware
het ingrijpen,
ingrijpen, door_
door de
of
van het
de staatsma.cht
staatsmacht of
door
financieele organismen,
organismen, op het
het .gegedoor financieele
bied
het crediet.
crediet. De
Dehoofdstukken
hooldstukken
bied van
van het
over (het
«het vraagstuk
vraa~stukder
derkasverhoudingen»
kasverhoudingen:t
en over
over (regeling
«regelmg van
van het
hetcredietvolumen
credletvolumen
door open
open marktpolitiek»
marktpolitiek» zijn,
zijn, in
dn dat
dat opopzic.ht,
bijzonder leerrijk.
!leerrijk. Dat over
over «kapi«ka.pizicht, bijzonder
taalmarkt en economische
economische orde»
orde» laat de
de
taalmarkt
sociale zijde
zijde van
van het
het credietvraagstuk
credietvraagstuk en
en
van de
de'credietpolitiek
credietpoliltiek uitkomen.
uitJkomen.
van
reeds eenigszins
eentgszins op het gebied
gebied van
van
Wie reeds
banken credietwezen
credietwezen thuis.
zàl veel
veel
thuis is, zal
bank- en
uit deze
deze studie
studieleeren.'
leeren.' Ze
Is zooals
zooals de
de
Ze is,
schrij-ver
bedoelt, werkelijk
werkelijk algemeen
algemeen
schrijver het bedoelt,
De
been
niet
speciflèk
Nedel:laudsch.
De
been niet specifiek Nedeslandsch.
kendheid
van den
den heer
heervan
vander
derValk
Valk'met
kendheid van
• met
de
Belgische toestanden
toestanden brengt
brengt hem
hem tot
tot
de Belgische
meerdere
opmerkingen en bebemeerdere ,belangrijke
belangrijke opmerkingen
sluiten die
die' ons
onsbijzonder
,bijzonder interesseeren.
interesseeren.
K.
du Bois
Bols
K. du
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GustaIv UELSCHEN. Die Bevöl.lrerung im
Wirtl'lchaftsgebiet Nledersachsen 18211939. - VeröffentUc;hun>g!ËI!ll dee Pro-

vinzia:l-InlSltMu1:Js fUr Landell'pll11ll~lrg.
LanJd_- ullid V<>liksku:nide voo, Ndedersaohoon an der Univers1tät C'rÖtoo,gen. Rebhe B, Band 3. Gerhard
Sta.lHnlg, Oldenlbu,l'g I. 0., 1942, 281

'blz.
In het raam van de talrijke en belangwekkende studies door 'het hierboven genoemde Instituut uitgegeven paste ongetwijfeld deze publicatie. Zij geeft voor al
de gemeenten van het Economisch Gebied
van Neder-Saksen (ongeveer 5.0(0) den
stand van de bevolking op 9 verschillende
tijdstippen van de periode ± 1820-1939, de
vermeerderin,g of vermindering welke die
cijfers telkens aanwijzen en tenslotte de
b!'lvolkingsdichtheld. De oorspronkelijlte
cijfers van de volkstellingen zijn zoo noodig aangepast geweest om rekening te
hQuden met de grensveranderingen der
gemeenten. Met dit materiaal waarvan de
verzameling een reusachtig werk moet
geweest zijn, kan nu een volledig beeld
gegeven worden van de ontwikkeJlng der
gemeenten van Neder-Saksen en we zien
dan ook met veel belangstell!ng uit naar
de aangelkondigde kaarten, waarin de statistieken aanschouweliJk zullen gemaakt
w·orden. Mogen we ook niet hopen dat het
c\jfermateriaal zelf nog aangevuld zal
worden, met gegevens nl. omtrent geh,0orten en sterfgevallen, migraties, leeftijdsgroepen, enz.? Dan zouden we, samen
met dezepublioatie, een onschatbare verzameling hebben van gegevens die ons in
staat zouden stellen tot de oorzaken zelf
van de ongel\ikmati;ge vermeerderin'g van
de bevolkin,g eener streek terng te grijpen,
en waarschi.lnJiik nieuw Hcht zouderl 'werpen op versehi1lende problemen van algemeen en aard die daarmee verband houden.
R. Van Ooteghem
Paul MNfIIEU, Jean OOLARD, Les rêRlIsatlons sociaJes à l'us;nf>. _. 3e uitg.
I.hs JlMitiolllS camptahles, c<:>llllllTherCiaIe.,> et financiènes, 'BI"UL_~" z.j., 102
blz., Fr. 30.
Een werk inge,geven door een diepsocialen 'geest "epaard gaande met gezond reaHsme. Een f>prste deel is gewijd
aan Hygiène et .~écurité. een tweede aán
lE'Uvres .qociale.~. Dit laatste besteedt eerst
enk"le bladzijden aan de sociale wetgevIhI!'. om daarna uitvoerig over de
eigenliike patronllJle sooiale wer'ken te
handelen: ze tfl beschrUven, het nut er
van te laten uitkomen en, waar het past,
enkele wijze bedenkingen te opperen.
Het Is ,"oorzeker wenschel\ikdat de
band tus!\chen werkgever en werknp.mer
nauw weze, en de meeste «sociale werken»
hier bes(',hreven strekken zonder twijfel
d,aartoe. De band mag evenwp.I niet knellend worden: hij mag niet den arheider
vernf'deren, de sociale initiatieven van de
arbeiders of van hunne organisaties
dWll.rsboomen of de vrijheid van den arbelider willekeurig kortwieken. Biina overal waar dergelijk gevaar dreigt, waarschuwE'n de ·schrijvers deli"<).at maar toch
duideliik de werkgevers. Waar het geldt
het noodzakelijk ontzien van de werking
der arbeidersorganisaties kon de waarschuwing wel wat duidelijker zijn. Over de
eeonomaten hadden wij meer verlangd
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dan de schuchter geopperde bezwaren.
Immers, indien ze niet werden opgericht
om een overmatig opdrijven der prijzen
door de winkeliers te niet te dQen, voeren
zij tegen de middenstanders een noodlottigen concurrentiestrijd met ongelijke
wapens. Wil men aan de werknemers bijzonder gunstige prijzen verzekeren, waarom dan niet met de kleinhandelaars akkoorden sluiten om kortingen toe te staan?
K. du Bols
.JlllicqUEl." COETS, La structure fooctionne.Jle des grands maga.slus. - !JaJrc:iIeir,
1Brt:tSSel. 19H, J.23 'blz.
Deze «cours» werd uitgegeven door de
Ecole professionnelle de vente, d'Ûor toedoen van den Au bon Marché (Brussel)
op,!$"ericht. Hij zet uiteen hoe onze warenhUizen ingericht 'zijn en werken. Wij
gaan niet verder op die, trouwens interessante, bijzonderheden in. De sc'hrijver
vangt aan met ihet ontwikkelen van
enkele principes généraufC waar hU de rol
van het warenhuis ophemelt; deze
toch «oriente et codifle à. Ia fols, la productlon et la consommation ...• crée par
son complexe de vente, Ie climat· propice
à une élévation dugoüt du publ<ic». Aan
de midden stands-ondernemingen worden
integendeel talrijke verwijten toegestuurd.
Wij nemen gaarne aan dat er winkeltjes
in te grooten overvloed zijn en niet tegen
hunne taak opgewassen.
Wij hadden
evenwel wat meer bescheidenheid gewen'lcht.
B. V.
L'oeuvre de sooours 1919-1923. I.á,Vll'8.lJSIO'IJ.l8
en nllJture let entpruntJs,. - Volkenlbo:nid,
Gen.ève, 1943, 70 bJ2., Zw. Ik. 3:
Na dezen oorlog zal een hulpactie geboden zijn die onmiddellijk ingrijpt. Hoe
ze aanlegJgen? Deze broohure wil een antwoord op die vraag geven door na te
gaan wat na den eersten wereldoorlog
gedaan werd en de tekorten dier actie te
laten uitkomen. De hier beschreven werking is bijzonder interessant voor ons die
de 'voornaamste begunsUgden dier actie
waren en slechts heel weinig van de
ontvangen cl'edleten terugbetaalden.
B. V.
K. A. iMEJJSSINGER, Friedrielt List. Der
Piohier des Redohs. - 9,-13. Aufil'8.ge.
Paul List Verlag, Leipzig, z. j., 220 bh:.
Friedrich List is een intereS'sante persoonlijkheid, een initiator, een pionier.
Zooals met meerdere pioniers gebeurde,
werd hij eerst niet begrepen, erger nog.
d'oor zijn vaderland verworpen. Maar zijn
ball!n.gschap In de Vereenlgde Staten
kwam ten goede én aan hemzelf én aan
Duitschland, waar hij ikon terugkeeren.
Hij was ook wel een eigenaardige persoonlijkheid. Het werk, dat wij hier bespreken en waardoor een zijner bewonderaars tracht hem bekend te maken, bereikt jammer genoeg slechts onvolledig
zijn doel, omdat wij er ihetzelfde tekort in
vaststellen als in .het voornaamste werk
van List (Nationale System der polittsehen Oekonomie, lSID) waarvan «die
Gliederung im Ganzen nicht glUcklich
Isb.
B. V.

Georges
HEY.MA.N,
L'lnvestlssement
scientifique. 1Illtl'OductiQn à l'étude, en
éC()llloon1e politique, de la forunation
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des prix
des
(prtix des valeura
valeurs mobilières
mobi1:ièr1llSltrai-tràltées
sur les
les marchés
marchés financiers.
financiers. -tées sur
Bruylant, Bruasei
Bruylant,
oBl'USISoe'l, 1942,
[67 blz.,
blz.,
1942, 167
Fr. 50.
50.
De H.
H. G.
G. Heyman,
Heyman, vooral
vooral gekend
gekend door
door
zijn
werkzaamheid en
zijn publicaties
publicaties op
op
zijn werkzaamheid
en zijn
sociaal
gebied, geeft ons hier
bier wat
wat hij
hij zelf
zelf
sociaal gebied,
noemt
een inleiding
inleiding tot de
de studie
studie van
van de
de
noemt een
prijsvorming
de effectenbeurzen.
effectenbeurzen. GeGe.prijsvorming op
op de
troffen
troffen door
door de
de gevaren
gevaren waaraan
waaraan vooral
vooral
de kleine
kleine spaarders
spaarders door
door hun
hun onervarenonervarenheid
blootge~eld zijn
zijn wanneer
wanneer zij
zij effeceffecheld blootgesteld
ten koopen
koopen of
verkoopen, wil hij
hij hun
hun de
de
ten
of verkoopes,
groote
complexiteit toonen
toonen der
der factoren
factoren
groote complexiteit
die de prijzen
prijzen van aandeelen
aandeelen en
en obligaties
obligaties
beinvloeden. Zoo
eerst de
de
beïnvloeden.
Zoo behandelt
behandelt hij
hij eerst
kapitaalstructuur der
der vennootschappen
vennootschappen en
en
de middelen
middelen om den
den toestand
toestand eener
eeneronderonderneming te beoordeelen
beoordeelen;; daarna
daarna de
de ooroorneming
zaken
van algemeen
aLgemeen economischen
economischen aard
aard
zaken van
die op
op de
debeurswaarden
beurswaarden inwerken
inwerken;; en
en
die
de bijzondere
bijzondere problemen
problemen gesteld
gesteld
tenslotte de
door
oorlog en door
door de
de ontwikkeling
ontwikkeJ.ing
door den
den oorlog
op
monetair gebied.
,gebied. Vooral
Vooral in
in onze
onze bebeop monetair
dagen een
een heilzame
heilzame waarschuwing
waarschuwing
'Wogen
wogen dagen
voor
allen die
die de
de beurs
beurs aanlokt
aanlokt !!
voor allen
Van Ooteghem
Ooteghem
R. Van
,

Dr_. WiØØ
WflIheJlm
GROTKOPP, Monnaie
Monnaie sans
_
GiROTICOPP,
Dr
or.
de iM.
M. E.
E. Guerre.
or. Traduction
TTad'UCtion de
Guoe,rre. -Receutll Sdrey,
Siry, Prijs,
.11943,
z.,
!aeceulid
Perljs',
J.943, 210
210rbbelZ.,
Fr.
Fr. Fr.
:mr. 90.
90.
Onze
V'oorvaderen kenden
kenden enkel
enlte} metametaOnze voorvaderen
len munten
munten;; de
de ouderen
ouderen onder
onder ons
ons herherinneren
nog dat
dat ze
ze soms
SO'lllSgouden
gouden
inneren zich
zich nog
muntstukken ter
betaling, kregen,
kregen, naast
naast
muntstukken
ter betaling,
bankbriefjes
werkelijk ebetáalbaar
C!betáalbaar op
op
bankbriefjes werkelijk
llilchb,
d.w.z.omzetbaar
metalen munt
munt
zicht», d.w.z.
omzetbaar in metalen
de agentschappen
agentsobappender
Nationale Bank;
Bank;
in de
der Nationale
de jongeren moesten zich,' tot 1940, ver-dejongrmstzich,a1940vergIlnoegen
de verzekering
verzekering dat
dat de
de
genoegen met
met de
Frank
omzetbaar was
goud en op
op het
het
Frank omzetbaar
was in
in goud
edel metaal
metaal gegrondvest
ge.grondveststond;
nllJgenoeg
stond; nagenoeg
overal
buiten België
België was,
was, sedert
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E. A., De katten
LANTHAEGE, E.
Stakkelveen.—
- Standaard-Boekhandel,
katten van Stakkelveen.
Standaard - Boekhandel,
Antwerpen, 1944,
1944, 269
269 blz.,
blz., gen. Fr. 38,
38, geb. Fr. 52.
52.
Antwerpen,
LATZKE, Rudolf, Der lunge
LATZKE,
jvnge Roeegger.
ROllegge:r. -- Böbla.u,
Weimar, 1943,
1943, 348
348 biz.,
blz., gen.
Behlau, Weimar,
Rm. 7,20,
Rm.
7,20, gab.
geb. Rara.
Rm. 8,70.
8, 70.
LEBON,
LEBON, J., Kan:,
Kan., Het-wonder
i8. —
- 't Groet, Antwerpen,
51 blz.,
blz.,
Antwerpen, z.j., 51
Het wonder dat
dat Maria is.
houthoudend Fr. 12,50,
12,50, houtvrij Fr. 16.
16.
LOESCH,
LOESCH, Dr. Augustinus,
Augustinus, Die rtiumliche
rävmliche Ordnungder
Wirt8Chaft. --- 2e
2 8 uitg.
Ordnung der Wirtschaft.
Rm. 12.
12.
Fischer, Jena, 1944,
1944, 380
380 blz.,
blz., Rm.
LOOCK, M.
F.S.C., BoekenweeZde.
Een keur
keur van werken
werken voor
voor ontLOOCK,
M.Van
Van -,
-, F.S.C.,
Boekenweelde. Een
wikkelde jongeren. -— Standaard-Boekhandel
Vlaamsche BoekencentraIe,
Standaard -Bdekhandel en Vlaamsche
Boekencentrale,
Antwerpen,
1944, 110
110 biz.,
blz., Fr..
Fr.. 25.
25..
Antwerpen, 1944,
MICHIELSEN,
Dr... A., Eoonomische
MICHIELSEN, Dr
organi8atie. Met een voorwoord
voorwoord
Economische en sociale organisatie.
van
van Prof.
Prof. Dr.
Dr. V.
V. Leemans. -— Standaard-Boekhandel,
1944,
Standaard - Boekhandel, Antwerpen, 1944,
167 blz., ho~th()udend
167
35, houtvrij
h<>utvrij Fr. 50.
50.
houthoudend. Fr. 35,
MICHELET, George!S,
Georges, Valeur, prix,
MICHELET,
prix, monnaie. —
- Vromant, Brussel, 1944,
1944, 411
411 blz.
MOENS, Wies,
Wies, Het spoor.
8poor. -- Wiek op,
op, Brugge,
Brugge, 1944,
1944, 26
26 biz.,
blz., Fr.
Fr. 18.
18.
MOSSINKOFF,
MOSSINKOFF, Piet, Waar
zwaar is
R<>man van Brabants
Brabants dorpsdorpsWaar het str1iden
strijden zwaar
is... Roman
leven. -— Vink, Antwerpen,
336 biz.,
blz., Fr.
Fr. 88.
88.
Antwerpen, z.j.,
z.j., 330
NOE, W.,
NOE,
W., Wies
ontwi~kelingsga.ng van een volk:och
volk,,"h dichter.
dichter. —
Wies 1IIoen8.
Moens. De ontwikkelingsgang
Lannoo, Tielt, z.j.
z.j., 87
87 blz.,
blz., Fr. 22,50.
NUYENS, P. A.
'
NUYENS,
A. J.,
J., Dominikaan,
Dominikaan,
OhristU8
allerbekommernis.
bekommerni8. —
- Brepols,
Brepols" TurnTumChristus aller
hout, 151
·hout,
151 blz.,
blz., gen. Fr. 22,
22. geb. Fr. 33.
33.
ORIS, M.,
ORIS,
M., Johannes van 8elingen8tadt.
aan de jeugd 'VoorSelingenstadt. Memline's leven
leven aan
voorgesteld. -— Ken uw volk 2.
2. De Pijl, Leuven, 1944,
20.
1944, 86
86 blz., Fr. 20.
PARADE, Félicien
Félicien De
De -,
PARADE,
-, In
den hemel. -— Wdek
Brugge, 1943,
1943, 176
176 blz.,
blz.,
In den
Wdek op,
op, Brugge,
gen. Fr. 40,
40, geb. Fr. 60.
60.
RAEYMAEKER,L L.
De -, De
RAEYMAEKER,
.. De
De metaphysiek
metaphY8iek van
van het
het zijn.
Ziin. —
- Philosophische
Phllosophische
bibliotheek. Standaard
bibliotheek.
Standaard-Boekhandel,
70, geb.
- Boekhandel, Antwerpen, X338 blz., gen. Fr. 70,
100.
<'
Fr. 100.
ROBBERS,
Dr. H.,
ROBBERS, Dr.
H., lIlen8ohel\jk
God en
en 8chepping~
.kenschel" k weten
weten over God
schepping: Hoofdstukken
uit een
wijsgeerige theologe
een wUsgeerige
theolOgie in den
den geest van S.
S. Thomas.
Thomas. -- Het
HetSpectrum,
Spectrum,
Utrecht, z.j., 164
Utrecht,
164 blz.,
blz., geb. fl. 4,50.
4,50.
SASSEN; Dr.
W ijsbegeerte van onzen tijd.
SASSEN;
Dr. Ferd.,
Ferd., Wjsbegeerte
tiJd. —
- 3e
3 0 herziene druk.
druk. Philosophische Bi'bliotheek.
Standaard~Boekhandel,
1944, 294
294 blz.,
blz., gen.
Bibliotheek. Standaard
-Boekhandel, Antwerpen, 1944,
Fr.
Fr.. 55, geb. houthoudend
houthoudend Fr. 75,
75, houtvrij Fr. 85.
85.
SCHUYTER,
Jan
De
SCHUYTER, Jan
-, Havenlucht.
van de
de .haven
.haven en
van de
de rivier.
Havenlucht. Verhalen van
en van
- Boekuil en Karveel, Antwerpen,
1944, 123
28, geb. Fr. 40.
40.
Antwerpen, 1944,,
123 blz.,
'blz., gen.
gen. Fr. 28,
SCHUYTER,Jan
Jan De
De -,
SCHUYTER,
-, Over
Over roZzange.rs
enrolzangliederen.
rolzangZiederen. - Boekuil en
rolzàngers en
Karveel,
KarVeel, Antwerpen,
Antwerpen, 1244,
1344, 64
Fr. 20.
20.
64 blz.,
blz., 88 blz.
blz. illustr., Fr.
SIMOENS, Leo,
SIMOENS,
LeO, Vlaa7IHcAe
- De Kinkhoren,
Kinkihoren, BruggeBrugge-Brussel,
VØmsclie diohterll
dichters bidàen.
bidden. —
Brussel,
1944, 140
140 b~"
blz,, Fr. 38.
1944,
38.
(V67'1)olg
bladZiide).
(Vervolg op voorgaande bladz
ijde).
.
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BOEKEN BIJ DE BEDACTIE TOEGEKOMEN van 21 Maut tot 20 .Juni
BesprekiJle iJl de mate van hel mocellJke

1~

ACKER, Dr. K. Van - , Vlaamsche temperamenten. - Standll.ard - Boekhandel,
Antwerpen, 1944, 119 blz., Fr. 48.
ALBE, Eva, moeder der levenden . - De Phalanx, Brussel, 1944, 45 blz., Fr. 16.
ALBE, En zij spitste,n de oortjes .. . Sprookjes. - BoekuIl en Karveel, Antwerpen, z.j., 34 blz., Fr. 18.
ALBE, Toen Fonske en Mitke den hemel bel:ochten. - BoekuIl en Karveel,
Antwerpen, z .j., 34 blz., Fr. 18.
ALBE, Uit eigen buurschap. - Standaard-Boekhandel, Antwerpen, 1944, 137
blz. , Fr. 45.
ARENTS, Pro:Jper, De Vlaamsene sehrtJVf!T8
Du(tsohland vertaald. - I Vertalingen in boekvorm en op los blad 1842-1943. - De Lage Landen, Brussel, 1944, 474 blz., LXII blz. Illustraties, geb. Fr. 200.
ARTS, L ., S. J., Verover het leven. 't Groet, Antwerpen, z.J., 83 blz.,
Fr. 7.50.
BARTHAS, C., Van drie kleinen. die Maria zagen. Het verborgen en boetvaardig leven der kleine zieners van Fatlma. Vrij uit het Fransch van
de 2" uLtgave door p. Gllbert, Minderbroeder-Capucijn. - Groenijs, Brugge,
z.j., 128 blz. , Fr. 18,:10.
BESKOW, NiJs, In Gods licht. Uit het Zweedsch door Fr. Andreas (Nlc.)
Metz O. eist. Pro - Nieuwe herziene uitg. St. Franclscus-drukkerij, Mechelen, 1942, 243 blz., Fr. 40.
BIOT, René , Le corps et I' dme. - Soledl, Luik, z.j., 246 blz., Fr. 45.
BRENTANO, Bernard von -, August Wilhelm Bchlegel. Geachlchte elnes romantlschen Gelstes. Cotta'sche Buchhandlung Nachfolger, Stuttgart,
z.j ., 247 blz. , geb. RM. 6,50.
BRINK, Dr. J . R. M . van den -, Maatschappjjstruetuur en werkgelegenheid.
- Dekker en van de Vecht, Nijmegen, 1943, 167 blz., FI. 4,50.
BUCHHOLTZ, Johannes, Levens die rVpen , Roman . - 3e druk. Vink, Antwerpen, z .j . , 335 blz., Fr. 98.
CELEN, Dr. Vital, Zoo schrijven de Fransch-Vlamingen. Bloem!€zlng. Zuid-Vlaams che r eeks , Wiek op, Brugge, 1944, 232 blz., Fr. 85.
CLAES - VETTER, Stephanie, Haar eigen weg. De Kinkhoren, BruggeBrussel, 1944, 244 blz., gen. Fr. 45, geb. Fr. 60.
COETS, Jacques, La structure fonctionnelle des grands magasins. - Laroler,
Brussel , 1944, 123 blz.
CORT, Almé De -, Bijgeloof in Vlaanderen en andere folkloristische bijdragen. BoekuIl en Karveel, Antwerpen, 1944, 60 blz., Fr. 111.
CROMBRUGGEN, Paul Van -, Bloemen uit de.n Beliloten Ho!. - Boekuil en
Karveel, Antwerpen, z.j., 31 ,b lz. , Fr, 28.
DANIEL~ ROPS, Par delà notre nuit. Soledi, Luik, z .j., 223 blz., Fr, 42.
DAUWE, Prof. Dr. 0 ., Oppassende mensehen en periodieke onthouders.
Familieleven 23. 't Groeit, Antw~rpen, z .j . , 39 blz., Fr. 6.
DECHESNE, Laurent, Economie industrielIe et sociale. - Bibliothèque générale des sclences économlques 8. 2 - uitg. Les Edltlons comptables oommercIales et financières, Brussel , 1944, 212 blz., Fr. 711.
DElMEDTS, André, Het heeft geen belang . - De Kinkhoren, Brugge-Brussel,
1944, 481 blz. , gen. Fr. 811, geb . Fr. 100.
DEMOSTHENElS, Nationale e.er, nationaal verweer. Derde rede tegen Phllippos. Vertaald door Dr. R . Stock . - Oude Munten. De Kinkhoren, Brugge-Brussel, 'z .j., 67 blz., gen . Fr. 12, geb. Fr. 18.
DOERFLER, Peter, Apollonia-trilogie. I Het lampje der dwaze maagd. II
ApolIonia' s zomer. III Voor het komende geslacht. Vertaald door Karel
Vertommen. Pro Al'te, Diest, 1943, 324, 401, 335 blz., geb. Fr. 280.
ESSEN, L . Van der - et G. J. HOOGEWERFF, Le sentime,n t national dans
les Pays-Bas. - 2- ultg. Les Editions universitaires , Leuven, 1944, 106 blz.
ENGLISH, M., pr., Godelieve van Gjstel. - Heiligen van onzen stam. De
Kinkhoren, Brugge-Brussel, 1944, 132 blz., gen. Fr. 35, geb. Fr. 4.11.
EYCK, Jet Van - , De apotheker. - Wat weet ge over ... 3. BoekuIl en Karveel,
AntIwerpen, 1944, 59 blz. , 6 platen " Fr. 18.
FRAECHEM, H. Van -, Het gedicht ten dienste van de poësis en de hoogere
klassen der normaalscholen. De Nederlandsehe Boekhandel, Anbwer~ tlen, z.j . , 125 blz. , Fr. 20.
G~SHOF, F. L.~ Vlaanderen onder de eerste graven. Sta.ndaard-Boekhandel , Antwerpen, 1944, 125 blz., geb , Fr. 52.
GEENEN, Dr. G ., O. P . , Maria Koningin der wereld. De toewijdlng der wereld
aan O. L. Vrouw. Haar voorgeschiedenis en ha.ar be'kroning. - 't Groeit,
4-ntwerpen, z.j., 130 blz., houthoudend Fr. 25, houtvrIJ Fr. 35.
GERARD, G. L., L'art de l'organisation. - La Renaissance du Livre, Brussel,
z.j., 101 blz.
GINNEKEN, Jac. van -, S. J . , De Navolging van Christus naar de oudste
teksten in de authentieke volgorde bewerkt. - Mededeellngen der Nederlandsche Akademie voor Wetenscha.ppen, Afdeellng Letterkunde. Nieuwe
reeks. Deel 7, n r 1. - Noord-Hollandsche U . M., Amsterdam, 1944, 120 blz. ,
fl. 2,70.
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die den gansehen dag in de duffe bureellucht doorbrengen, hebben
gemakkelijk hoofdpijn. Maar dat duurt echter niet lang. Een paar
Aspirine-tabletten en een half glas water en de ongesteldheid is spoedig
verdwenen. Doet eveneens zoo en U zult zien dat dit middel ook U
onfeilbaar helpt.
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