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[Nummer 1]
De pauselijke wereldbrief over het mystisch lichaam van Christus(1)
door Prof. Mag. E. Druwe S.J.
Deze heerlijke brief over onze eenheid in Christus dankt zijn ontstaan, zooals we uit
de inleiding kunnen opmaken, aan het schrijnend gevoelde kontrast tusschen de
tegenwoordige verscheurdheid der volkeren, in een moordenden oorlog, 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 band 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
aan de eerste christenen voor. Zoo b.v. schrijft hij aan de Korinthiërs: 'Zooals het
lichaam één is, ofschoon het veel leden heeft, en van den anderen kant al de leden
van 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. Want 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 de 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 tot de voeten:
ik heb u niet noodig... En wanneer één lid lijdt, lijden alle leden mee; komt één lid
in aanzien, alle leden deelen in zijn vreugde. Welnu, gij zijt het lichaam van Christus,
en ieder 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 de Ephesiërs uit, is het
Hoofd van dit Lichaam: 'De Vader der glorie... heeft alles onder zijn voeten gesteld,
en Hij heeft Hem aan 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 blijf in u. Zooals de rank uit zichzelf 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 konden
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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voor die mysterieuze eenheid stelde: 'Saulus, Saulus, waarom vervolgt ge Mij?... Ik
ben Jezus, dien gij vervolgt' (Handel., IX, 4-5).
De Kerkvaders hebben die leer bij alle mogelijke gelegenheden aangewend, hetzij
om de eenheid der Kerk tegen de ketters en scheurmakers te verdedigen, hetzij om
de christelijke plichten, voornamelijk de naastenliefde, in te scherpen. De H.
Augustinus vooral weet haar, in zijn preeken tot het visschersvolk van Hippo, op de
meest populaire wijze voor te stellen. En toch geraakte die verheven leer eenigszins
in de vergetelheid, alhoewel de groote theologen nooit nalieten met nadruk erop te
wijzen; maar het met Descartes algemeen zich doorzettend rationalisme,
voortkankerend tot het volslagen individualisme der vorige eeuw, hield de geesten
ervoor als het ware gesloten. Het herontwakend besef der menschelijke
samenhoorigheid, dat de laatste decenniën kenmerkt, vestigde opnieuw de aandacht
op dit kostbaar erfstuk der christelijke leer. Het punt werd weer met al de middelen
der hedendaagsche theologische wetenschap ter studie genomen; tal van recente
artikelen en boeken getuigen van levendige belangstelling ervoor. De liturgische
beweging en de katholieke actie doen deze gedachte in breedere kringen doordringen.
'Maar hoe verheugend dit alles ook zij, het valt toch niet te ontkennen, dat
aangaande dit leerpunt, niet alleen grove dwalingen door degenen, die van de ware
Kerk gescheiden zijn, verspreid worden, maar ook onder de geloovigen theorieën in
omgang komen, die onjuist of eenvoudigweg valsch, de geesten van het rechte spoor
der waarheid afwenden' (76). Daarom heeft Z.H. de Paus het 'tot zijn herderlijken
plicht gerekend, de leer van het mystisch Lichaam van Christus en van de eenheid
der geloovigen met den goddelijken Verlosser in éénzelfde Lichaam, aan heel het
christenrijk uiteen te zetten... opdat een dieper doordringen in dit mysterie steeds
overvloediger vruchten van volmaaktheid voortbrenge' (76).
De heele pauselijke uiteenzetting, welke wij hier alleen in de groote trekken kunnen
weergeven, is erop gericht aan te toonen, hoe het mystisch Lichaam van Christus
verwezenlijkt is in de zichtbare, katholieke roomsche Kerk. Deze grondsteling wordt
trapsgewijze bewezen, in drie momenten: De Kerk is een lichaam; - Zij is het Lichaam
van Christus; - Zij is zijn mystisch Lichaam.
Het eerste punt moet ons niet lang ophouden. Het is duidelijk dat de katholieke Kerk,
- in den overdrachtelijken zin, dien iedereen begrijpt, - een lichaam kan en moet
genoemd worden. Zij is één enkel, onverdeeld, zichtbaar geheel, bestaande uit een
veelheid van ledematen, die hierarchisch geleed, op één doel gerichte
levensverrichtingen vervullen, waarvan de zeven Sakramenten om zoo te zeggen de
levensorganen zijn.
De Paus komt met nadruk op de zichtbaarheid terug, die met het begrip lichaam
onafscheidbaar samenhangt. De eenheid nu van het Lichaam komt tot zichtbaarheid
in de uiterlijke belijdenis van éénzelfde geloof, in het gebruik van dezelfde
Sakramenten, en vooral in de onderwerping aan éénzelfde hierarchisch bestuur.
Nochtans is de Kerk niet eenvoudigweg met de gezagvoerders te vereenzelvigen.
Zij zijn weliswaar de voornaamste onder de ledematen; maar tot de organische
geledingen van het mystisch Lichaam behooren, behalve de heele clerus, ook nog
de religieuzen, die de evangelische raden beoefenen, de leeken, die zich aan den
lichamelijken of geestelijken dienst der menschen wijden, en gansch bizonder de
ouders, die hun kinderen tot flinke burgers in het Godsrijk opvoeden.

Streven. Jaargang 11

Maar de Kerk is niet alleen een maatschappelijk lichaam naast andere: zij alleen kan
en moet, in een diepen en waren zin, het Lichaam van Christus genoemd worden.
Zij is immers uitdrukkelijk en formeel door Hem gesticht;

Streven. Jaargang 11

3
Hij gaf haar, met de richting op het ééne doel, haar hierarchische geleding, onder
één zichtbaar Opperhoofd, den Apostel Petrus en diens opvolgers op den
bisschopszetel van Rome, haar bovennatuurlijke bewerktuiging met de Sakramenten.
Nadat Hij haar, in de persoon van zijn Apostelen, zijn goddelijke Openbaring had
toevertrouwd, bevruchtte Hij haar met zijn bloed door het Kruisoffer, en bevestigde
Hij hare wereldomspannende zending door de zichtbare uitstorting van den Heiligen
Geest en het wonder der spraken op Pinksterdag.
Eenmaal gesticht, liet Hij zijn Kerk niet aan haar lot over. Plechtig heeft Hij aan
zijn Apostelen, op het oogenblik van het supreme scheiden, zijn blijvenden bijstand
toegezegd: 'Mij is alle macht gegeven in den hemel en op aarde. Graat dus heen:
onderwijst alle volken... Ziet, ik blijf altijd bij u, tot aan het einde der wereld' (Matth.
XXVIII, 18-20). Christus blijft zijn Kerk besturen. Vooreerst door zijn zichtbaren
plaatsvervanger op aarde, den paus van Rome, aan wien Hij de heele kudde, lammeren
en schapen, - eenvoudige geloovigen en gezagdragers -, te weiden beval (Zie Joh.,
XXI, 15-17). Verder, voor elk afzonderlijk deel van zijn kudde, door de Bisschoppen,
waarvan als opvolgers van de Apostelen, de woorden gelden: 'Wie u hoort, hoort
Mij, en wie u versmaadt, versmaadt Mij' (Luk., X, 16). Daarbij komt de onmiddellijke
leiding van zijn Voorzienigheid, die zoo duidelijk uitstraalt in heel de geschiedenis
van de Kerk.
Dit alles is reeds voldoende om Christus als Hoofd van het Lichaam der Kerk te
erkennen. Maar nog veel dieper reikt zijn invloed. 'Zooals de zenuwen uit het hoofd
zich over al de ledematen van ons lichaam verspreiden, en hun gevoel en beweging
geven, zoo stort onze Zaligmaker... in het Lichaam van de Kerk al het licht uit, dat
de geloovigen goddelijk verlicht, en al de genade, waardoor ze heilig worden zooals
Hijzelf heilig is' (88). Alles wat in de menschen het bovennatuurlijk leven sticht of
bevordert, alles wat ons zalig is, wordt in ons bewerkt door den Heiligen Geest. Dat
geldt gansch bizonder voor de heiligmakende genade, die met de inwoning van dien
goddelijken Geest gepaard gaat. Welnu de Heilige Geest, die uit den Vader en den
Zoon voortkomt, is inzoover Hij ons meegedeeld wordt, in gansch bizondere wijze:
de Geest van Christus.
Door dien Geest werd de menschheid van Jezus in den schoot der Moedermaagd
met den Persoon van het goddelijk Woord zelfstandig vereenigd. Door dien zelfden
Geest werd Christus, als mensch, vanaf het eerste oogenblik van zijn bestaan, 'zonder
maat' vervuld (Joh., III, 34), en 'uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen genade
op genade' (Joh., I, 16). Door zijn Kruisoffer eindelijk heeft Christus ons de
mededeeling van den Heiligen Geest verdiend, en ze wordt ons geschonken 'naar de
maat die Christus heeft toegemeten' (Eph., IV, 7). Die 'Geest van Christus' (Rom.,
VIII, 9) is het, die ons naar de menschheid reeds bloedverwanten van Christus, op
bovennatuurlijke wijze gelijkvormig maakt aan Hem, als 'den eerstgeborene onder
vele broeders' (Rom., VIII, 29), de aangenomen kinderen van den hemelschen Vader.
Want 'God heeft den Geest van zijn Zoon in onze harten gezonden, en deze roept:
Abba, Vader' (Gal., IV, 6). 'De Geest zelf getuigt met onzen geest, dat we kinderen
zijn van God. Zijn we kinderen, dan zijn we erfgenamen tevens: erfgenamen van
God, en medeërfgenamen van Christus, zoo we met Hem lijden, om ook met Hem
verheerlijkt te worden' (Rom., VIII, 16-17). Die heerlijkheid ligt als het ware reeds
kiemgewijs in ons. 'Wij allen immers spiegelen met ongesluierd gelaat de heerlijkheid
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des Heeren terug, en worden zelfs steeds heerlijker in zijn beeld herschapen, zooals
dit door 's Heeren Geest geschiedt' (2 Kor., III, 18).
Het is dan ook niet te verwonderen dat de Paus, zooals reeds sommige
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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 éénzelfde 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 van éénzelfde bovennatuurlijk, goddelijk levensbeginsel, dat uit
Christus, als uit de bron, 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 mij (Gal., II, 20)' (92).
Er rest ons nog aan de hand 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 verheven en diep mysterie uitmaakt. Zij kan
als dusdanig maar op grond van 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 van
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 Lichaam 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 van om het even welk ander
physisch of moreel lichaam, wat van groot belang 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. Jaargang 11

streven daarnaar, 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 samenhouden, oneindig overtreft, namelijk de Heilige Geest.
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Daaruit volgt dat de Kerk, alhoewel de idee van een volmaakte maatschappij
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 dàt niet wat haar op een peil brengt, dat absoluut de heele
natuurlijke orde te boven gaat: het is de Geest van 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, evenmin 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.
Het gaat dus ook niet aan, een tegenstelling op te zetten tusschen Rechtskerk en
Liefdekerk, zooals men zegt, en deze laatste als het ideaal tegenover de eerste op te
hemelen. Nog veel onredelijker zou het zijn, onze liefde voor de Kerk te laten
verminderen door de menschelijke zwakheden en ontoereikendheden van hare
ledematen, onderdanen of gezagvoerders. Houden wij veeleer steeds de oogen van
ons geloof gericht op de onvergankelijke schoonheid van het mystisch 'Lichaam van
Christus, dat de Kerk is' (Kol., I, 24).
In een tweede, korter deel van zijn Encycliek wijst de Paus, alvorens in een derde
en laatste deel 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,
kan 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 kennis, die alle bevattingsvermogen van den menschelijken
geest overtreft'. Door de aanschouwing van het goddelijk wezen, die Hem als mensch,
vanaf 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, dan 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
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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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kranke, in zijn Hart omvat' (161), om hen dan met zichzelf als offerspijs te voeden.
Treffender beeld van de eenheid van het mystisch Lichaam en tevens krachtiger
factor van die eenheid is er niet denkbaar. 'Omdat wij allen deelhebben aan dat ééne
Brood, daarom zijn wij, hoe talrijk ook, één Lichaam' (1 Kor., X, 17).
Z.H. Pius XII eindigt zijn wereldbrief met een herderlijke opwekking, waarin hij de
geloovigen vooreerst op hun hoede stelt tegen enkele dwalingen, die in verband met
deze verheven leer verspreid worden. Alhoewel we daarbij vanzelf aan een of anderen
naam denken, bizonder aan een of ander boek, dat nog niet zoolang geleden op den
Index werd geplaatst, zullen we de anonimiteit eerbiedigen, waarin de Encycliek de
gewraakte stellingen hult.
Men schijnt wel eens te vergeten, dat S. Paulus op overdrachtelijke wijze spreekt,
waar hij de geloovigen als één Lichaam uitmakend met Christus voorstelt. Het zou
totaal tegen zijn bedoeling indruischen, indien men daaruit ging besluiten, dat zij,
als werden ze opgenomen in de hypostatische vereeniging van Christus' menschheid
met het goddelijk Woord, maar éénzelfde physische persoon met Hem zouden
uitmaken.
Niet minder gevaarlijk dan dit 'valsche mysticisme', zooals de Paus het noemt
(valsche mystiekers hebben steeds van een wegsmelting van de menschelijke
persoonlijkheid in de Godheid gedroomd), zou een zeker 'quietisme' zijn, dat men
uit de leer van den Apostel zou meenen te mogen afleiden, alsof men, opgenomen
in de sfeer van Christus' Geest, niets anders meer te doen had dan zich passief, rustig
('quiete') door dien Geest te laten dragen. 'Niemand voorzeker mag in twijfel trekken,
dat de Geest van Jezus Christus de eenige bron is, waaruit in de Kerk en in haar leden
alle bovennatuurlijke kracht voortwelt'. Maar het gaat niet op, daaruit te besluiten,
'dat heel het geestelijk leven der christenen en hun vooruitgang in de deugd uitsluitend
aan de werking van dien goddelijken Geest moeten toegeschreven worden', alsof
hun vrijwillige medewerking van geen tel was. Neen, 'indien reeds in ons sterfelijk
lichaam de ledematen zich versterken en ontwikkelen door onophoudend oefenen,
dan is dat nog veel meer het geval in het maatschappelijk Lichaam van Jezus Christus,
waarin elk lid over eigen vrijheid, geweten, en werking beschikt. Dezelfde Apostel,
die zeide: Ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij (Gal., II, 20), aarzelt dan
ook niet te bevestigen: De genade die God mij schonk is niet ijdel geweest, maar
meer dan alle anderen heb ik gezwoegd: niet ik, maar Gods genade met mij (1 Kor.,
XV, 10)' (162).
Eveneens valsche gevolgtrekkingen worden weleens met betrekking tot het
gebedsleven gemaakt. Men houdt nl. staan, dat alleen het openbaar gebed, in naam
van de Kerk verricht, werkelijk waardevol is, als uitgaande van het mystisch Lichaam
van Christus. 'Dit is glad verkeerd. De goddelijke Verlosser heeft zich immers niet
alleen zijn beminde Bruid, de Kerk aangesloten, maar in haar ook de afzonderlijke
geloovigen, waarmee Hij vurig verlangt intieme gesprekken aan te gaan, voornamelijk
na de Heilige Communie. Weliswaar overtreft het gezamenlijk gebed van onze
Moeder de Heilige Kerk alle andere gebeden, omwille der waardigheid van Christus'
Bruid. Maar daarom ontbreekt het aan al onze, ook meest private gebeden, nog
geenszins aan waardigheid en kracht. Al deze gebeden dragen zelfs zeer veel bij tot
het nut van heel het mystisch Lichaam, inzoover de goede daden der afzonderlijke
ledematen aan allen ten goede komen, dank zij de gemeenschap der heiligen' (163).
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Maar men is zelfs zoo ver gegaan, dat men aan de gebeden voor private
aangelegenheden alle kracht ging ontzeggen, om datgene te bekomen wat erdoor
verlangd wordt. Wat een grove dwaling! 'Het is juist omdat de
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afzonderlijke geloovigen leden zijn van dit mystisch Lichaam, dat ze gemachtigd
zijn voor zichzelf bijzondere gunsten, ook met betrekking op het tegenwoordig leven,
af te smeeken, bij alle onderwerping, wel te verstaan, onder den goddelijken wil: zij
blijven immers vrije personen, met eigen individueele nooden' (163).
Ook tegen het herhaalde biechten van dagelijksche zonden zijn sommigen
opgekomen: men zou zich tevreden moeten stellen met de algemeene zondenbelijdenis
(Confiteor) der dagelijksche H. Mis. Maar al is de biecht voor die zonden niet
noodzakelijk, toch is het veelvuldig gebruik van dit Sakrament ten hoogste aan te
bevelen. 'Het ontwikkelt onze zelfkennis, vermeerdert onze nederigheid, ontwortelt
de slechte gewoonten, bindt den strijd aan tegen nalatigheid en lauwheid, zuivert het
geweten, versterkt den wil, verschaft ons kostbare leiding in gewetenszaken, en
vermeerdert op sakramenteele wijze de genade in ons' (163).
Eindelijk vinden sommigen, dat het met de leer van het mystisch Lichaam minder
strookt, onze gebeden rechtstreeks tot Christus te richten: we zouden ons uitsluitend,
door Christus, tot den eeuwigen Vader moeten wenden. Zoo doet de Kerk weliswaar
bij voorkeur in haar eucharistisch Offer, omdat Christus daarin, als Hoogepriester
en tevens Offerande, voornamelijk de functie van Middelaar vervult. Maar zoowel
in de gebeden van de Mis zelf, als daarbuiten, laat de Kerk niet na ook rechtstreeks
haar goddelijk Hoofd aan te roepen, zijn eigen woorden indachtig: 'Wanneer ge ook
Mij in mijn naam iets zult vragen, dan zal Ik het doen' (Joh., XIV, 14).
Nadat de Heilige Vader ons tegen die dwalingen gewaarschuwd heeft, zet hij ons,
om te besluiten, dringend aan tot liefde voor de Kerk, waarin hij ons Christus' mystisch
Lichaam leerde zien. Hij doet het met die warme, overtuigde welsprekendheid, die
hem, tijdens zijn verblijf als nuntius in Duitschland, tot gevierden redenaar stempelde.
Graag zou ik die heerlijke bladzijden hier in haar geheel overschrijven, maar de
ruimte mij toegestaan laat het niet toe. Ik moet mij als hierboven met een korte
samenvatting vergenoegen, waarvan ik maar al te goed voel, hoe dor en onvoldoende
ze is.
De Kerk beminnen is Christus beminnen, die door haar zijn Verlossingswerk
voortzet, die in haar als het ware zijn zichtbaar verblijf op aarde doet voortduren. De
Kerk beminnen is daarom ook niet alleen hare Dogma's, hare Sakramenten, hare
Liturgie in eere houden; het is niet alleen ons eerbiedig aan hare geboden en leiding
onderwerpen; het is voornamelijk eene oprechte en daadwerkelijke genegenheid
toedragen aan de personen die haar leden zijn, ledematen van het mystisch Lichaam
van Christus. Aan allen zonder uitzondering, zonder onderscheid van ras of volk,
van stand of rang, arm of rijk. Op de eerste plaats komen hier in aanmerking degenen,
aan wie het gezag is toevertrouwd, en die eens 'rekenschap zullen moeten afleggen
over onze zielen' (Hebr., XIII, 17). Maar onmiddellijk daarna eischen onze bizondere,
liefdevolle toewijding op de zwakke en kranke ledematen van dit Lichaam: de
zondaars, die Christus op aarde steeds met opvallende voorliefde heeft bejegend, de armen en noodlijdenden, waarvan door dezen verschrikkelijken oorlog het aantal
zoo ontzettend is toegenomen. Lichamelijk lijden en vooral zedelijk lijden van geen
enkel lidmaat mag ons onverschillig laten. En opdat wij in onze liefde tot hen geen
offers zouden ontzien, laten we er steeds aan denken, dat Christus zelf, in zijn
ledematen, onze hulp, onzen tijd, ons geld, onze liefde in ontvangst neemt: 'Wat gij
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voor één van mijn geringste broeders gedaan hebt, dat hebt gij voor Mij gedaan'
(Matth., XXV, 40).
Laten we ernaar streven de liefde na te volgen, die Christus zelf zijn Kerk toedraagt.
Vooreerst in haar wereldomspannende, niemand uitsluitende
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breedheid. Niet alleen heeft Hij, toen Hij op aarde vertoefde, allen met wie Hij
omging, zijn vijanden niet uitgezonderd, bemind en met weldaden overladen maar
Hij wil, in het ééne Lichaam van zijn Kerk, alle menschen zonder uitzonderlijk aan
zijn Hart drukken. Die universeele zending heeft Hij aan zijn Kerk toevertrouwd, en
al haar leden moeten daaraan medewerken. De Paus gedenkt hier de katholieke actie
in onze christennaties (en ook weer de verheven taak der christelijke ouders), de
werking onzer missionarissen in de heidensche landen, waarvoor geen kind der Kerk
onverschillig mag blijven.
Vervolgens moeten wij Christus' liefde voor de Kerk navolgen in haar
onophoudende bedrijvigheid. Ieder bladzijde van het Evangelie getuigt ervan. Maar
niet alleen door uiterlijke daden van apostolischen en caritatieven aard betuigde
Christus zijn liefde, maar ook, om niet te zeggen voornamelijk, door zijn gebed en
door zijn offerlijden. Gansche nachten bracht Hij door in bidden voor de Kerk, die
Hij kwam stichten. Hij bad voor Petrus (Luk., XXII, 32), voor al de Apostelen (Joh.,
XVII, 9-19), voor allen die door hen tot het geloof in Hem zouden komen (Joh.,
XVII, 20-23). Welnu daarin ligt een mogelijkheid, om onze liefde tot de Kerk te
bewerkstelligen, die voor iedereen en in alle omstandigheden open ligt: het apostolaat
van het gebed. Maar ook ons lijden zullen we, vereenigd met Christus' lijden, voor
de bekeering en dieper kerstening der wereld opdragen, - het lijden, dat elke dag
meebrengt, vrijwillig opgenomen lijden van versterving en boete ook -, waardoor
we, zooals de H. Paulus zegt, 'in ons vleesch aanvullen wat aan Christus' lijden
ontbreekt, ten bate van zijn Lichaam, de Kerk' (Kol., I, 24).
De Paus eindigt met een vurig gebed tot de H. Maagd Maria, aan wier onbevlekt
Hart hij onlangs vol vertrouwen de heele wereld heeft toegewijd. Moge de heilige
Moeder van het Hoofd van het mystisch Lichaam hare moederlijke zorgen ook tot
zijn ledematen uitstrekken, opdat ze, met den Geest van haar Zoon vervuld, een
nieuwen tijd van grooter zegeningen te gemoet gaan in een duurzamen vrede.

Nieuwe trekken in ons psychisch menschenbeeld(1)
door Prof. Dr. J. Nuttin (Leuven)
Het is duidelijk dat onze tijd zich een ander beeld heeft gevormd van den mensch,
en in 't bizonder van het zieleleven van den mensch, dan b.v. de Oudheid, de
Renaissance of de Middeleeuwen. Het karakteristieke van deze, onze huidige,
opvatting komt tot uiting, en vindt ook haar uitgangspunt, niet zoozeer in de
experimenteele psychologie, als wel in die takken en richtingen van de moderne
zielkunde, waar men zich meer bezighoudt met de psychische persoon in zijn geheel.
Het is dan op een paar van die nieuwe trekken, voor zoover zij tot stroomingen in de
psychologie kunnen teruggebracht, dat ik hier met enkele woorden wil wijzen.

(1) Dit artikel is de tekst van de eerste helft van een voordracht, gehouden voor de studenten
van den 'Philosophischen Kring' aan de Universiteit te Leuven.
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I Het arbeidsvermogen als waarde-meter
Een eerste trek vind ik in de zg. testpsychologie. Zooals men weet is de
testpsychologie die afdeeling van de individueele zielkunde, waar men hoofdzakelijk
met de methode van de psychologische tests te werk gaat. Het doel van die methode
bestaat hierin, dat men een nadere kennis van het psychisch vermogen van een bepaald
individu zou krijgen, door objectief en precies na te gaan waarin en in hoever hij de
doorsnee van zijn medemenschen overtreft of er bij ten achter staat. Men tracht
daartoe, op allerlei gebied, een soort psychische waardenschaal op te bouwen, binnen
wier grenzen het vermogen of de bekwaamheid der menschen variëert. Anders gezegd:
men plaatst de menschen als het ware op een rij, volgens den graad van hun
bekwaamheid op intellectueel of ander gebied; en zoodoende verkrijgt men een
juisten kijk op de relatieve psychische waarde van een bepaald persoon, door na te
gaan welke plaats hem toekomt in de rij van zijn medemenschen.
Welnu het bepalen van de psychische waarde van een mensch gebeurt in deze
testpsychologie op grond van het practisch prestatievermogen d.i. op grond van zijn
rendement.
Het is inderdaad met de test dat die psychische waardegraad wordt 'gemeten' en
het toepassen van een test bestaat hierin, dat aan den proefpersoon werkjes of
problemen ter afwerking worden voorgelegd, die zoo goed mogelijk met het algemeen
prestatievermogen op het te onderzoeken gebied samenhangen. Heel de waarde van
de test als meetinstrument berust ten slotte hierop, dat vooraf empirisch werd
vastgesteld dat de uitslagen, in de testproef verkregen, min of meer samengaan of
correleeren met het rendement, in het leven, op een of ander arbeidsgebied (studie
of beroep). Zoo komt men er toe, op grond van dergelijke testuitslagen, voor ieder
persoon het rendement vast te stellen, dat men van hem in zijn bezigheden kan
verwachten. Dit wordt in een cijfer of quotiënt uitgedrukt en in den geest van de
practische testpsychologen is het dan zoo, dat dit cijfer, eens voor goed, de psychische
waarde of on-waarde van den persoon in kwestie weergeeft. De breede verspreiding
van de testmethode, vooral in opvoedkundige middens, heeft dan ook het loopende
waarde-oordeel over den mensch in die richting verschoven.
Het nieuwe, en het eenzijdige, van zoo'n appreciatie van de menschelijke persoon
komt duidelijk naar voor, wanneer men dit even met de opvattingen uit andere
tijdperken vergelijkt(2). We stellen ons zeer goed voor, dat men in de klassieke oudheid
b.v., de criteria der testmethode zou hebben aangelegd om de waarde van een slaaf
te bepalen, doch het psychisch waardepeil van een vrij mensch, d.i. van den
eigenlijken mensch, wordt er geschat op grond van andere maatstaven, zooals de
capaciteit tot realiseering van het antiek schoonmenschelijkheidsideaal of het
vermogen ter verwezenlijking van levensgeluk. In de middeleeuwen zou het criterium
wellicht eerder gezocht worden in den graad van innerlijk leven en van
ontvankelijkheid voor het bovennatuurlijke; terwijl de man der Aufklärung eerder
van oordeel zou zijn, dat iemands intelligentiequotiënt dient bepaald in functie van
zijn onbevangenheid van geest om oude vooroordeelen over boord te werpen en den
weg der zuivere rede op te gaan. Doch de mensch van onzen tijd is een arbeider
geworden, en de waarde van zijn psychisme ligt niet meer in het vermogen tot rijken
(2) Vgl. het eerste hoofdstuk in L. KLAGES: Die Grundlagen der Charakterkunde, Leipzig,
Barth, 1926 (7e-8e druk, 1936).
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innerlijken bloei, maar in de min of meer groote kans die het hem biedt om in het
werk te slagen. Daarom klaagde Claparède reeds in 1920 de aanspraken aan van hen,
die meenen zich van de testmethode te kunnen bedienen als eenig diagnostisch middel
ter waardebepaling van den persoon.
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En nu is het wel zoo, dat deze trek in de opvatting van den mensch vooral in de
Amerikaansche psychologie tot uiting is gekomen en minder gevaar loopt onze
universitaire middens te overwoekeren. Daarvan getuigt reeds de critische glimlach
waarop velen bij ons, ook gedeeltelijk ten onrechte, de ambities van de testmethode
onthalen. Maar in de paedagogische milieu's van sommige onzer Europeesche landen
is het gevaar niet denkbeeldig gebleken. En nu de testmethode in ons land het
voorwerp schijnt te worden van een vernieuwde praktische belangstelling, is het
misschien niet overbodig op haar grenzen te wijzen.
Laat ik er echter den nadruk op leggen, dat het er hier niet om gaat het nut en het
voordeel van de gebruikelijke testmethodes voor bepaalde doeleinden te betwisten.
Wat ons hier alleen interesseert is: te zien hoe hiermee de opvatting is gegroeid, dat
men thans een comprimé-formule bezit om de werkelijke waarde van de psychische
uitrusting van den mensch te bepalen op de objectieve basis van het slagen in zijn
beroepsfuncties. Uit de lofwaardige gedachte om uit een persoon alles te halen wat
er practisch uit te halen is, en om dit met objectieve methodes te bereiken, heeft men
de testmethode tot eenigen waarde-meter verlieven en daarbij over het hoofd gezien,
dat daarmee veel van het psychisch vermogen en van de psychische reserves van den
mensch, niet, of niet op betrouwbare wijze, wordt bereikt.
Wanneer wij ons nu afvragen hoe, in onzen tijd, deze practische opvatting van het
psychisch vermogen van den mensch, zoo sterk werd beklemtoond, dan ligt het voor
de hand hierin den invloed te zien van het zg. amerikanisme en van de industrialisatie
van de persoon. Doch een factor van meer wetenschappelijken aard moet hierbij,
zooals ik reeds liet verstaan, eveneens naar voor gebracht; dit is nl. de invloed van
de methode zelf, waarmee thans het psychologisch onderzoek van den mensch wordt
uitgevoerd. We mogen inderdaad zeggen dat de objectieve methodes, die thans in
de toegepaste psychologie worden aangewend, in casu de testmethode, de opvattingen
nopens den mensch hebben helpen wijzigen. De testmethode is ontstaan uit een
gerechtvaardigden drang naar objectiviteit en nauwkeurigheid bij de waardeschatting
van den mensch. Doch niet die objectieve methodes bereikt men enkel een stuk van
de buitenzijde van de persoonlijkheid en van de menschelijke activiteit. - Zoo houdt
b.v. ook de wetenschappelijke gedragspsychologie, tengevolge van noodzakelijke
methodische eenzijdigheid en begrenzing, zich enkel bezig met één aspekt van den
mensch. - De geheele zaak is echter: bewust te blijven van de beperktheid der
beteekenis die, ten gevolge der gebruikte methodes, aan de resultaten van een
wetenschappelijk onderzoek moet gehecht. Bij de vulgarisatie nu van
wetenschappelijke methodes en resultaten, in 't bizonder op het gebied van de
toegepaste psychologie, gaat het critisch inzicht maar al te zeer verloren. Dit wordt
dan het uitgangspunt voor globale en ongegronde interpretaties van de verkregen
uitslagen, ofwel - bij de meer waakzamen - van een even weinig gerechtvaardigde
critiek op de objectieve psychologie zelf. Zoo ging het ook met de testmethode. De
eenzijdigheid van het door haar bereikbare gebied en de beperkte waarde van haar
uitslagen, ging bij de algemeene toepassing er van te loor. Wat de genuanceerde
uitdrukking moest zijn van één aspekt in den mensch werd, in de algemeene opvatting,
de aanduiding van het psychisch waardepeil zonder meer. Zoo ontstond de belangrijke
verschuiving.
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II De beklemtoning van het onbewuste
Een tweede en meer algemeene trek in ons huidig psychologisch menschenbeeld is
eerder een produkt van de Duitsche psychologie. Hij is ontstaan uit het beklemtonen
van de rol van het onbewuste in ons psychisch leven.
Vroeger was men veelal gewoon, het psychische te onderscheiden van andere
levensuitingen in den mensch, juist door de karakteristiek van het bewustzijn.

Streven. Jaargang 11

11
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 nl., 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 fundamenteele 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 verstand zouden
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 man 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. Maar in feite nu, wat is er gebeurd? Wel, 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 in 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
dienzelfden 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
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zijn daar b.v. menschen, die in communauteit leven en, uit hoofde van hun
gezondheidstoestand bijvoorbeeld, geregeld een of andere uitzondering 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, is hun diepste psychisch streven er op gericht, niet eenvoudig te zijn zooals
de anderen, niet te moeten onderduiken in de massa der anderen. En wanneer de
grondtendenz van hun persoonlijkheid zóó is, en deze zich niet op een of ander positief
gebied heeft kunnen verwezenlijken, dan komt de zaak toch wel in orde. Aan den
eenen kant zal er, aan het organisme b.v., wel regelmatig iets verkeerd loopen, zoodat
ze wel verplicht zijn uitzonderingen te maken; en aan den anderen kant zullen zij,
in hun bewuste leven, overtuigd zijn hun best te doen en niets beters te wenschen
dan te zijn en te doen als de anderen; maar... 'God heeft het anders gewild'. Ze zijn
daarom bereid die kleine beproeving moedig te dragen; en zoo is de zaak geregeld:
de grondstreving tot 'uitsteken' is voldaan en voor hun geweten zijn ze, misschien,
op weg naar de heiligheid...(3).
Dit geheime spel van het onbewuste is de groote ontdekking van de zg.
dieptepsychologie, vooral vertegenwoordigd door de psycho-analyse van Freud en
de individual-psychologie van Adler. Niet dat dieptepsychologen als Freud en Adler
de eersten waren om de aandacht te vestigen op het onbewuste in den mensch. Velen
vóór hen hadden er over geschreven, vooral in de 19e eeuw. Zoo zegt b.v. Carus,
een vriend van Goethe, reeds dat de sleutel van het bewuste zieleleven in het
onbewuste moet gezocht. Doch wat werkelijk in breede kringen indruk heeft gemaakt
en de geheele opvatting nopens het menschelijk zieleleven heeft gewijzigd, dat zijn
niet dergelijke algemeene uitlatingen, maar wel de concrete gegevens, die de
diepte-psychologie ons heeft voorgelegd.
Eerst bleef dit alles nog tot het min of meer pathologische zieleleven beperkt; doch
te gelijkertijd ontstond, in de psychologie en in de psychiatrie, een strekking die de
grenzen tusschen het normale en het pathologische hoe langer hoe meer heeft
vervaagd. Ten slotte is niets méér overgebleven dan een zeker graadverschil tusschen
den normalen en den pathologischen mensch. Beiden hebben dezelfde tendenzen en
conflikten; een kleinigheid slechts heeft gemaakt dat de eene het wat minder goed
uithoudt in het leven dan de andere, en zoo in een gesticht terechtkomt.
Zoo werd dan ook de normale mensch in dat nieuwe betrokken. Tot in de
onbenulligste uitingen van het psychisch leven van den gewonen mensch, werd de
nawerking aangetoond van onbewuste krachten. En het is die overvloeiïng, dit
overloopen, van het pathologisch onbewuste in het normale, dat onze opvattingen
over het menschelijk zieleleven, ongemerkt maar zeker, sterk heeft gewijzigd. Allerlei
uitingen immers van dit zieleleven werden ontmaskerd als ziekelijke vermommingen
van onbewuste tendenzen.
Zoo werd in de dieptepsychologie het beeld van den koninklijken, den zich zelf
zekeren en bewusten renaissance-mensch, en ook het beeld van den rationeelen
Aufklärungs-man, van zijn voetstuk neergehaald. We staan thans dichter bij de
opvatting die, met een tikje overdrijving wel, een Fransen criticus onlangs nog uitte:
'Toute être humain, est un fou qui se garde'(4).

(3) In de tweede helft van deze voordracht, die hier niet is overgedrukt, werd het theoretisch
kader geschetst waarin dit voorbeeld moet gezien.
(4) Jacques de Lacretelle, in zijn voorwoord op de Fransche vertaling van Emély Brontë's roman
Wuthering Heights (Haute Plainte), blz. 11. - Gallimard, Parijs, s.d. (1941).
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En nu dat het reeds enkele decenniën geleden is dat deze stroomingen in de
psychologie opgang maakten, nu zijn ze stilaan overal doorgesijpeld, en beïnvloeden
ook de opvattingen van hen die zich niet met die richtingen hebben beziggehouden.
Wij allen staan b.v. heel wat wantrouwiger en sceptischer tegenover allerlei uitingen
van het zieleleven, zelfs tegenover uitingen van godsvrucht en vermeende heiligheid,
tegenover uitingen van nederigheid en zelfopoffering;
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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 meegeweven.
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 maar 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 is 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 het zieleleven 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 van den mensch.
Dat de lichamelijke processen en toestanden invloed uitoefenen op het karakter
van den mensch en op al zijn psychische verrichtingen, dit is een waarheid zoo oud
als de straat. Doch die algemeene kennis 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 iemand 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, dan de moeilijke
weg van de ascese en de psychische beïnvloeding en inspanning. De endocrinoloog
zou wellicht den geestelijken leider uitstekend vervangen en de zeven hoofdzonden
zouden worden uitgeroeid door een injectie met het aangepaste klierextract. U hoefde
enkel uw hoofdgebrek den geneesheer op te biechten en met een spuitje tegen de
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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. Doch heelwat
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van dat alles is, door vulgarisatie, in de lucht blijven hangen en drijft er veel moeilijker
weg dan de wetenschap zelf. Vooral dit blijft: dat hier weer de rol van een irrationeelen
en niet-bewusten, in casu een physiologischen, factor in het zieleleven werd
beklemtoond.
Ik zou U nog kunnen spreken over andere strekkingen in het moderne geestesleven,
die eveneens in dezelfde richting hebben meegewerkt, nl. de verschillende
psychologische theorieën - om dan nog over de louter philosophische te zwijgen die het irrationeele en het instinktieve in den mensch hebben op den voorgrond
geplaatst. Ik denk b.v. aan de irrationeele 'Seele' van Klages en vooral, vroeger reeds,
aan sommige opvattingen van Nietzsche, die in het onbewuste, in het
biologisch-zich-uitleven, den sterksten levensvorm zag, terwijl bewuste bezinning
een teeken zou zijn van decadentie en eerst tot uiting komt bij het mislukken van het
echte leven.
Al die stroomingen van verschillenden aard hebben dus dit gemeenschappelijk
bewerkt: dat de rol van het irrationeele, het onbewuste, tot het pathologische toe, in
het normale zieleleven van den mensch op het voorplan werd gebracht; en dat, meen
ik, is de belangrijkste nieuwe trek in ons huidig psychologisch beeld van den mensch.
Nu kunt U zich nog afvragen, of onze tijd, door het beklemtonen van het onbewuste,
een juister inzicht in het psychisch wezen van den mensch heeft verkregen, en in het
bizonder, hoe de bijdrage van de diepte-psychologie daarin moet beoordeeld.
Een rechtvaardig oordeel, in dit verband, over de Individualpsychologie van Adler
zoowel als over de psycho-analyse van Freud, zal een onderscheid moeten maken
tusschen de feiten en gegevens die door deze psychiaters werden aan het licht gebracht
en de theorieën die zij, daarvan uitgaande, hebben ontworpen.
De nieuwe gegevens over het onbewuste zijn zeker van aard om ons psychisch
beeld van den mensch te verrijken en te vervolledigen, maar in hun theorieën hebben
deze psychologen alles in den mensch tot het nieuw-gevondene willen herleiden.
Zoo werd datgene wat een verrijking had moeten zijn, het uitgangspunt van een
pijnlijke verarming en misvorming van het veelzijdige menschelijke zieleleven.
Om deze critiek een ietwat concreteren vorm te geven, zal ik U, in één woord, de
grondfout van al deze systemen aanwijzen. Laten we dat doen aan de hand van een
schematisch voorbeeld uit de theorie van Freud. Freud vindt erotische elementen
terug in allerlei uitingen van het menschelijk zieleleven, b.v. ook in godsdienst en
kunst. Daaruit besluit de psycho-analist dat alle psychische activiteit van den mensch,
godsdienst en kunstschepping en wetenschap inbegrepen, te herleiden zijn tot
vervormingen - langs onbewuste processen om - van erotiek of sexualiteit. Dit nu is
juist de redeneeringsfout en de basis van het verarmingsproces in de opvatting van
den mensch: één element wordt a priori op het voorplan gesteld, en al de rest wordt
dan, zoo goed als het kan, daartoe herleid omdat sporen er van overal terug te vinden
zijn. Dit simplistisch procédé vinden we, onder verschillende vormen, in de andere
dieptepsychologieën weer.
Welnu, de psycholoog die oog heeft voor de verschillende zijden van het
menschelijk wezen, ziet dat ieder aspekt, het geestelijke met zijn aspiraties zoowel
als het lichamelijke met zijn tendenzen, iedere uiting van de menschelijke activiteit
noodzakelijk doordringt, om de eenvoudige reden, dat ieder van onze uitingen den
stempel draagt van onze totale zijnswijze. Sporen van onze geestelijke aspiraties zijn
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te vinden in het bevredigen van onze lichamelijke nooden, zoowel als het lichamelijke
(en ook het sexueele) zijn stempel drukt op onze
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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 en 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 Grieksche 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 lange 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 minnezangen 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
van 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 andere plan van de metaphysische instelling van den mensch. Deze
twee behoeften kunnen, gezien de 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.
(1) Zie hierover: W. KRAMER, Het Litteraire Kunstwerk (Groningen 1932), p. 64 vlg.
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drie litteraire genres. De Scholastieken hebben de kunst slechts behandeld naar
aanleiding en in het ruimere kader van logische en moraaltheologische problemen.
De kunst was voor hen een algemeene habitus van het praktisch verstand, die den
'artifex' een vervolmaking van den geest schonk. De 'schoone kunsten' hebben zij
hierbij nooit onderscheiden van het louter nuttige handwerk der scheepsbouwers en
wagenmakers, en het louter abstracte geesteswerk der rekenkundigen en logici(2). En
een verdere verdeeling van de schoone kunsten in genres, hebben zij in het kader
van hun strak pedagogisch georiënteerde philosophie vermoedelijk als volkomen
belangloos vergeten.
Pas toen de groeiende Renaissance de blikken terug naar de Oudheid keerde, is
men aan dit plobleem weer aandacht gaan schenken. En het is wel merkwaardig, dat
men juist in die periode, waarin de poëzie zich uit het publieke leven terugtrekt, en
voor het eerst gedrukt en gelezen, in plaats van voorgedragen en beluisterd wordt,
de indeeling van Aristoteles, die op de nu verloren sociale functie gebaseerd was,
gaat heropfrisschen. De speciale kenmerken der drie genres, die Aristoteles a posteriori
had opgemerkt in de kunstwerken van zijn tijd, worden nu door Scaliger en de tallooze
andere opstellers van een Ars Poëtica, normatief voorgeschreven aan de beoefenaars
der kunst, terwijl Boileau in zijn beroemde Art Poétique van 1674 aantoont, dat de
regels en wetten der klassieke genres niet toevallig empirisch opgebouwd zijn, maar
beantwoorden aan de natuur en aan de rede, en hierom permanent zijn en algemeen
geldend voor alle tijden.
Deze normatieve doctrine, die het genrebegrip begroef onder tallooze gedetailleerde
vormvoorschriften, werd reeds in de achttiende eeuw heftig aangevallen door 'modern'
georiënteerde geesten, die de navolging der klassieke Oudheid weigerden te
aanvaarden als het alleenzaligmakende princiep der kunst. Dit heeft echter niet belet,
dat nog in de negentiende eeuw een natuurwetenschappelijk geschoolde geest als F.
Brunetière zijn bekende, naar natuurhistorisch model ontworpen theorie heeft
verkondigd, waarin hij de litteraire genres naar wezen en groei identificeert met de
gewone levende wezens der schepping: planten, dieren en menschen. Deze genres
hebben een eigen zelfstandig leven, d.w.z. een periode van ontstaan, van groei, van
volmaaktheid, van verval en van ondergang; zij differencieeren zooals de soorten in
de natuur volgens het princiep van de 'divergence des caractères', en worden onder
invloed van de erfelijkheid, het milieu en de individualiteit van den kunstenaar vaak
belemmerd of bevorderd in hun groei, soms verdrongen en soms omgevormd in
andere genres; dit alles volgens de wetten der evolutionnistische natuurhistorie:
'concurrence vitale', 'persistance du plus apte', 'sélection naturelle' enz.(3).
Deze bestendige, genealogische evolutie werd door E. Bovet, geïnspireerd door
een origineele idee van V. Hugo(4), nog verder gesystematiseerd. Hij zocht echter den
grond van de ontwikkeling der genres niet meer in de genres zelf, maar in
sociologische en algemeene cultureele factoren. Iedere tijd heeft zijn eigen leidend
principe; op zeker oogenblik wordt dat principe begroet als een nieuw geloof, en dan
ontstaat in de litteratuur de lyriek; daarna verwerkelijkt het zich op min of meer
volmaakte manier, en hier wordt de lyriek verdrongen door de epiek; ten slotte stort
(2) J. MARITAIN, Art et Scolastique (Paris 1927), p. 11, 31 vlg.
(3) F. BRUNETIERE, L'Evolution des Genres dans l'Histoire de la Littérature (Paris 1890), p.
19 vlg.
(4) E. BOVET, Lyrisme, Epopée, Drame (Paris 1911), p. 13 vlg.
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het ineen en wijkt voor een nieuw principe, en dit conflict vindt zijn litteraire expressie
in het drama. Dit nieuwe principe wordt dan weer lyrisch begroet en de kringloop
herbegint van voren af aan. Zoo verdeelt Bovet de geschiedenis der litteratuur in
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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 van 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 oriënteerende hulpmiddelen voor historische opzoekingen, en
aanvaardt de artificieele indeeling in genres als een gemakkelijk groepeeringsmiddel,
een soort register ten gebruike der geleerden en critici. Wijsgeerige en normatieve
waarde 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 naar
een nieuwe fundeering van het genrebegrip heeft gezocht. Het
formalistisch-normatieve standpunt van de Renaissance 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 evolutie-systeem; 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 conventioneele, 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 van 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).
(5) B. CROCE, Brevier van Aesthetica. Ned. vert. A. Hudig (Arnhem 1926), p. 90 vlg.;
Estetica come Scienza dell'Espressione (Bari 1909), p. 42-44, 523 vlg.;
Problemi di Estetica e Contributi alla Storia dell'Estetica Italiana (Bari 1910), p.
244 vlg.;
Poesie und Nicht-Poesie. Uebers. v. Schlosser (Zürich 1925), p. 13 vlg.
(6) Zie als model van deze nieuwe, geesteswetenschappelijke methode, de meesterlijke studiën
van DILTHEY: Das Erlebnis und die Dichtung (Leipzig 1903).
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Het heeft dan ook niet lang geduurd, eer men het oude, brokkelig geworden
genrebegrip heeft heropgebouwd op dezen nieuwen, geesteswetenschappelijken
grondslag. Men ging hierbij niet meer uit van een abstracte kunstdefinitie, waarop
philosophisch wordt voortgeredeneerd - zooals Croce dat deed -, maar van het levende
kunstmateriaal, dat in zijn diepe wezenheid en zijn speciale
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vormkenmerken onderzocht werd. Laten wij een greep doen uit de omvangrijke
bibliographie, die hierover reeds voorhanden is.
Algemeen wordt het bestaan aanvaard van enkele welbepaalde grondhoudingen tot
de werkelijkheid, min of meer vaste innerlijke oertoestanden, waaraan in de orde der
litteraire schepping bepaalde fundamenteele structuren beantwoorden, die men
grondvormen of genres noemt. De ervaring leert met nadruk, dat er vooral drie zulke
grondhoudingen voorkomen. Over den aard en de definitie dezer grondhoudingen
zijn de geleerden het niet heelemaal eens.
Spoerri onderscheidt een epische houding, die bedacht is op den uiterlijken
samenhang der aardsche dingen, een lyrische houding van louter innerlijke
bewogenheid, en een dramatische, waarin de klemtoon ligt op het
gericht-zijn-van-den-geest. De aesthetische belevenis is telkens verschillend. In het
eerste geval zet de ziel zich breed uit en neemt in rustige beschouwing de volheid
der zichtbare verschijningen op. In het tweede geval trekt zij zich in zich zelf terug
en laat zich droomend, verlangend of beroesd over aan het donker woelen van het
gemoed. In het derde geval streeft zij naar de verwerkelijking van haar geestelijken
zin, en kampt zegepralend of verliezend tegen de machten, die haar wegdringen van
het eeuwige richtingspunt van haar bestaan(7).
Ermatinger en Nadler spreken niet van drie grondhoudingen tot de werkelijkheid,
maar van drie bepaalde menschentypen, ieder met een eigen speciale
'Verhaltungsweise'. De lyricus is een passief, naar binnen gekeerd mensch, die afkeerig
is van het leven naar buiten, dat hij in de meeste gevallen als vijandig ervaart; de
dramaticus is een uitermate actief mensch, die heen en weer wordt geslingerd tusschen
hoogste kracht en diepste depressie; en de epicus: een rustig mensch, met een door
klaar verstand getemperd gevoel, die behaaglijk door het leven slentert, ervaringen
en levenswijsheid verzamelt, en die achteraf ordent en in kalme zekerheid uitbeeldt
in zijn werk(8).
Wat Ermatinger ziet als verschil van menschentype, als natuurlijke verscheidenheid
van persoonlijkheid, ziet Wundt in het spoor van Dilthey als een verschil van
wereldbeschouwing. De epiek openbaart een naturalistische wereldbeschouwing,
een zuivere overgave aan het objectief-werkelijke in zijn uiterlijken samenhang; de
lyriek bekent zich tot het psychologisme, waarin iedere uiterlijke gestalte in het
innerlijke van den dichter opgelost is; en de dramatiek groeit uit het absolute
idealisme, waar de hoogste spanning wordt bereikt bij den strijd van den mensch
met de uiterlijke wereld en met zijn noodlot(9).
Unger legt ten slotte een verband tusschen de genres en de groote
levens-problemen(10), Hartl fundeert de genres op de psychologische functies van den
mensch: in de epiek wordt gedacht, in de dramatiek gewild en in de lyriek gevoeld;

(7) TH. SPOERRI, Präludium zur Poesie (Berlin 1929), p. 148 vlg.
(8) E. ERMATINGER, Das dichterische Kunstwerk (Leipzig 1921), p. 23 vlg.
J. NADLER, Das Problem der Stilgeschichte. In: E. ERMATINGER, Philosophie der
Literaturwissenschaft (Berlin 1930), p. 384 vlg.
(9) W. WUNDT, Literaturwissenschaft und weltanschauunglehre. In E. ERMATINGER: Phil.
der Lit., p. 415 vlg.
(10) R. UNGER, Aufsätze zur Prinzipienlehre der Literaturgeschichte (Berlin 1929).
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epiek is imaginatief, dramatiek motorisch en lyriek vasomotorisch(11). En Petersen,
die een parallelisme erkent tusschen het genre en het levensgevoel, legt in dit verband
vooral den nadruk op een verschil van grondstemming(12).
Wat aan al deze licht variëerende opvattingen gemeen blijft, is de eensgezindheid,
waarmee de wezensgrond van de litteraire genres niet meer gezocht wordt in den
uiterlijken vorm van het kunstwerk, of in de uiterlijke omstandigheden

(11) R. HARTL, Versuch einer psychologischen Grundlegung der Dichtungsgattungen (Wien
1924).
(12) J. PETERSEN, Die Wissenschaft von der Dichtung (Berlin 1939), p. 129.
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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 'Erlebnis'?
'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 ia 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 nieuw 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 ia op dit verschil, dat nu de verdeeling van de litteratuur in
genres wordt gegrondvest.
Dit contact kan het karakter aannemen van een conflict van tegenover elkaar
gestelde machten. Dit conflict nu kan bij den dichter aanleiding geven tot een passieve
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 conflict 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 gansene 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 geschreven. 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
eindelijken 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
(13) Zie hierover de belangrijke uiteenzetting in de Inl. tot Em. ERMATINGER. Dos dicht.
Kunstw., p. 2-64.
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levensconflict was zuiver lyrisch. Hij lag, wakend in bestendige 'kommer-ziekte'
hulpeloos, machteloos gestrekt in zijn eenzame 'donkere aard-spelonk', met zijn
'lamme beenen in de assche van een stervend vuur', te zwak om energisch weerstand
te bieden aan de opdringende werkelijkheid zijner obsessies, te zwak zelfs om
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er voor te vluchten. Ieder gedicht was de belijdenis van 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 da rivaliteit Saemund - Starkadd gegroeid. Vrije, wilskrachtige persoonlijkheden,
gedreven door een verhoogde levens-intensiteit, 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 spanning geboren uit de geweldige concentratie
van uiteenrukkende krachten.
Dostojefsky droeg zulk een innerlijken chaos in zich. Zinnelijke drift heeft hij
geïncarneerd in den ouden Karamasoff, demonische misdadigheid in Rogoshin en
Smerdiakoff, hoogmoedig intellectueel nihilisme in Iwan 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 gelooven, een breed
verhaal van menschen en gebeurtenissen vertelt, waarin hij zelf nu en dan optreedt,
om zijn omvangrijke stof klaar en spannend te ordenen ten gerieve van zijn aandachtig
publiek.
(14) A. VERWEY, Stille Toernooien (Amsterdam 1901), p. 252 vlg.
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Homeros verhaalt de tochten van Odusseus met een soevereine sereniteit, die
slechts nu en dan onderbroken wordt door een korte toespeling, waarin hij zijn
goedkeuring of zijn afkeuring hecht aan een daad van 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
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Kalypso, waar Odusseus zijn heimwee zit uit te weenen op den oever der zee, en te
Ithaka, waar Penelope in kuische trouw, omzwermd door opdringerige vrijers, den
terugkeer van haar echtgenoot wacht. Hij zorgt er voor dat zijn toehoorders niet
geschokt worden door al te schrille contrasten, en dat zij op voorhand weten dat alles
terecht komt. Het geheele epos ademt een atmosfeer van behaaglijke rust.
Deze rust behoort tot de essentie van de epiek. Een episch kunstwerk eindigt op
een orgelpunt van rust: Odusseus komt na twintig jaar moeizaam zwerven thuis en
geniet er de zalige rust van een weergevonden familie. Herman en Dorothea stichten
te midden van het wilde rumoer der Fransche Revolutie een rustigen, veiligen haard.
En in de moderne feuilletonromans, de populaire uitloopers van de oude epiek,
overwinnen de twee geliefden tallooze moeilijkheden, om ten slotte in mekaars
armen, in paradijselijke vizioenen, te genieten van een rustige liefde.
In tegenstelling met den eenzamen, lyrischen gevoelsmensen, en den dramatisch
met zijn noodlot strijdenden wilsmensch, is de held van de epiek, zooals Goethe zeer
treffend opmerkte(15), eerder een passieve held, een dulder, die het leven lijdzaam
ondergaat, die niet actief ingrijpt in zijn bestaan, maar geleid wordt door den stroom
der gebeurtenissen. Odusseus is slechts een speelbal van de grillen der goden: door
den vertoornden Poseidoon wordt hij bij zijn terugkeer uit Troja jaren lang achtervolgd
en ver van zijn vaderland weggevoerd, door de verliefde godin Kalypso wordt hij
zeven jaar lang gevangen gehouden op haar eiland, en ten slotte wordt hij naar huis
gebracht op voorspraak en met de listige hulp van Pallas Athene. Ook in Goethe's
grooten Bildungsroman wordt de vorming van Wilhelm Meister niet geleid door
Wilhelm zelf, maar door de pedagogische 'Gesellschaft des Turmes' op het
mysterieuze kasteel van Lothario. En in den modernen roman - niet alleen in den
naturalistischen roman van het einde der vorige eeuw, waar de mensch het willoos
product is van zijn milieu en zijn atavismen - wordt het lot van den held meestal niet
beslist door hem zelf maar door den toevalligen samenloop der omstandigheden en
gebeurtenissen. Madame Bovary pleegt zelfmoord, op het oogenblik, dat duizend
kleine gebeurtenissen en banale omstandigheden zich met hun respectievelijke
gevolgen zoodanig hebben toegespitst, dat er voor haar geen andere uitkomst meer
overblijft.
Er is in de epiek geen sprake van reëele conflicten, alleen van rustig uitgesponnen
intrigues, gebouwd op de confrontatie van het individu met de buitenwereld. Deze
confrontatie verloopt echter zonder groote schokken. De dramatische held stormt
met hoogste inspanning van al zijn krachten in adembeklemmend tempo naar de
fatale oplossing van zijn levensconflict; de epische held groeit langzaam en organisch
naar de innerlijke harmonie toe, die de lang-verwachte en intens-begeerde bekroning
moet worden van de eindelijk verzoende tegenstellingen. Ermatinger heeft de ziel
van den epicus zeer treffend vergeleken bij een kalmen stroom, die rustig naar zee
vloeit door een breede vlakte(16).
Ik meen dat hierbij klaar wordt, hoe ieder genre beantwoordt aan een speciale
belevenis van de werkelijkheid van het ik, geconfronteerd met de werkelijkheid van
de buitenwereld. Sommige geleerden, zooals Ermatinger en Nadler (cfr. supra) hebben
deze drie verschillende belevenistypen verbreed tot drie klaar onderscheiden
(15) GOETHE, Wilhelm Meister's Lehrjahre, V. 7.
(16) E. ERMATINGER, Das dicht. Kunstw., p. 25.
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menschentypen, en spreken bv. niet meer van een dramatische belevenis, maar van
een dramatischen mensch. Dit is juist, op voorwaarde dat men het begrip type klaar
onderscheidt van het begrip individu, en daarbij
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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 meesta
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 is 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 aan 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 van Corneille's
dramatisch werk. Ook Shakespeare, de grootmeester 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 laatste 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. Juister1 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 onderdeden 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 Gijsbrecht 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 werkelijkheid,
als poëtische symbolen van drie menschelijke belevenistypan, 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 eene 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,
ERMATINGER 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, dramatischen 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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Bodemrecht
door Dr jur. M. vanden Daele
Door bodemrecht verstaan wij de reglementeering van het bezit en het gebruik van
den bodem ten aanzien van het privaat en het openbaar belang.
Het begrip 'bodem' zelf staat niet zoo vast. Het is enger dan het begrip 'grond' dat
nog zeer onbepaald is. Anderzijds ligt er een schakeering tusschen de begrippen
'bodem' en 'land'; dit laatste begrip past minder wanneer er sprake is van
kultuurtechnische maatregelen tot bevordering van de struktuur van den grond als
produktie-apparaat, of van een betere economische inrichting van het landbouwbedrijf.
In elk geval zijn 'grond' en 'land' als juridische begrippen nog minder duidelijk dan
'bodem', zoodat wij aan dit laatste woord de voorkeur geven.
Afgaande op hetgeen verstaan wordt door 'bodem' als er spraak is van
'bodempolitiek', 'bodemkunde', zouden wij den bodem willen omschrijven als den
grond en al wat met den grond verbonden is, gezien van uit het standpunt van den
landbouw en van de landelijke bevolking.
Het spreekt vanzelf dat bodemrecht aldus bepaald innig verband houdt met het
eigendomsrecht der onroerende goederen waarvan wij het principe en den inhoud
eerst zullen moeten nagaan. Nadien zullen wij de maatregelen moeten onderzoeken
die getroffen worden inzake bezit en gebruik van den bodem in liet belang van den
landbouw en van de landelijke bevolking.

I Eigendom van den bodem
Om na te gaan hoe wij gekomen zijn tot het huidige regime van den onroe-renden
eigendom is het niet noodig stelling te nemen tegenover de twistvraag op welke wijze
een zwerversvolk, wanneer het zich gaat vestigen, bezit neemt van den bodem. Wij
weten volgens de getuigenissen van Caesar en Tacitus dat de oude Germanen het
privaat grondbezit niet kenden; dat nl. ieder gezin het perceel grond, dat het te
toewerken had, jaarlijks toebedeeld kreeg. In het Romeinsch recht daartegenover is
het onroerend bezit als privaateigendom sterk ontwikkeld als de plena in re potestas.
Dit gold nochtans slechts de agri limitati, divisi of assignati - dus de gronden die
officieel verkaveld waren - terwijl de ager publicus, het staatsdomein, die het grootste
gedeelte der gronden uitmaakte, slechts vatbaar was voor een feitelijk bezit, usus of
possessio, in tegenstelling met het dominium ex jure quiritium. Het was de ager
publicus, meestal bestaande uit groote domeinen, latifundia, die door de agrarische
wetten keer op keer werd verkaveld en waarop later het jus emphyteuticum, de
cijnspacht, ontstond.
In de vroege Middeleeuwen, na den inval der Barbaren, zien wij dat de Frankische
koningen voor de uitgestrekte gebieden waarover ze thans beschikten den ouden
Germaanschen vorm van grondbezit lieten varen; ze gingen nl. over tot de verdeeling
van een gedeelte van den bebouwden grond onder hun vroegere krijgslieden die een
'allodium' ter beschikking kregen, vrij van alle lasten buiten bepaalde krijgsdiensten.
De overige gronden, waaronder ook wel verschillende Romeinsche 'latifundia', bleven
Rijksgoed waarover dan de Rijksambtenaren het beheer hadden en waarop, voor
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zoover zij niet rechtstreeks met lijfeigenen werden geëxploiteerd, ten laste van de
gebruikers cijnzen werden geheven.
Met het leenroerig tijdvak dat officieel inluidt met het capitularium van Kiersy in
877, worden de vroegere rijksambten erfelijk; de leenman is alleen 'hulde' en zekere
'diensten' verschuldigd aan zijn leenheer zonder dat deze laatste zich mag mengen
in het inwendig bestuur van het leen. Deze admi-
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nistratieve ontwikkeling had voor gevolg dat nevens het 'allodium' een nieuwe soort
eigendom ontstond, het 'leen' met de verschillende soorten cijnsrechten en grondrenten
die het leenstelsel heeft gekend.
Vanaf de 9de eeuw, tengevolge van de onzekere tijden, inwendige anarchie en
invallen der Noormannen, kwamen vele allodia te verdwijnen omdat de eigenaars
ervan bescherming gingen zoeken hij een machtigen leenman die in ruil voor de
bescherming het cijnsrecht opeischte. Daarentegen ontstonden er later door feitelijken
afkoop of afstand van rente nieuwsoortige allodia of vrije gronden. Deze nieuwe
allodia namen langzamerhand uitbreiding zoodat in vele streken, zooals in het
graafschap Vlaanderen, het 'allodium' regel werd en de cijnslast moest bewezen
worden.
Met de Fransche revolutie werden eerst alle gronden allodiaal verklaard, terwijl
nadien alle cijnzen van leenroerigen aard zonder vergoeding werden afgeschaft en
de eeuwigdurende grondrenten op elk oogenblik afkoopbaar verklaard.
Met de 'Code Napoléon' van 1804, die in ons land nog steeds in zwang is, keert
men terug tot het Romeinsch begrip van den eigendom. Het eigendomsrecht wordt
er in definieerd als 'le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus
absolue...' (art. 544 Burg. Wetboek), met als eenige beperking 'pourvu qu'on n'en
fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les réglements.' (ibid.).
Volgens het Burgerlijk Wetboek moet dus het eigendomsrecht worden opgevat
als een louter recht dat zoover mogelijk reikt; mogelijke beperkingen moeten
uitdrukkelijk voorzien zijn in de wet.
Wat de onroerende goederen betreft zijn sommige beperkingen onvermijdelijk om
de gelijktijdige uitoefening van het eigendomsrecht van twee aanpalende
eigendommen mogelijk te maken (cfr. natuurlijke en wettelijke erfdienstbaarheden),
terwijl anderzijds het vrije beschikkingsrecht van den eigenaar niet zoover kan gaan
dat de openbare veiligheid en gezondheid in gevaar worden gebracht (cfr.
bouwreglement, reglementeering van de gevaarlijke, ongezonde en hinderlijke
bedrijven, enz.).
Deze beperkingen zijn nochtans voor den eigenaar louter negatief, hij moet iets
gedoogen; in principe heeft de eigenaar van een goed als eigenaar geen enkele
positieve verplichting. Hij hoeft dan ook geen rekenschap te geven over het al dan
niet nuttig gebruik van de goederen waarvan hij eigenaar is; hij mag ze ook ongebruikt
laten liggen.
Tegenover dit absolute eigendomsrecht staat als andere pool in de Code Napoléon
de vrijheid van overeenkomst. Alleen de Rechtbank oefent toezicht uit op de
overeenkomsten, en dan nog slechts om rechtskracht te weigeren aan overeenkomsten
die strijdig zijn met de openbare orde of de goede zeden. Bij haar toezicht op de
uitvoering der overeenkomsten is de rol van de Rechtbank nog grootendeels negatief
in zoover dat, gezien de persoonlijke vrijheid, niemand tot zekere handelingen kan
gedwongen worden, noch rechtstreeks, noch, volgens de rechtspraak en de meeste
rechtsschrijvers, onrechtstreeks, namelijk door het voorzien van een boete bij
niet-uitvoering, het zgn. dwangbevel; memo cogi potest ad factum.
Op het stuk der onroerende goederen, houdt de vrijheid van overeenkomst in. dat
de eigenaar zijn goed verkoopt, verpandt, verhuurt of anders in gebruik geeft aan
wien hij wil en onder de voorwaarden die hij goedvindt.
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II Bodemreglementeering
Volgens den Code Napoléon
Het ware nochtans verkeerd te meenen dat onder het stelsel van de Code
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Napoléon alle reglementeering inzake bezit en gebruik van den bodem, op basis van
het absolute eigendomsrecht en de vrijheid van overeenkomst, volledig achterwege
bleef. De werkelijke noodzaak bleek inderdaad in vele gevallen sterker dan de meest
gevestigde principes. Ten andere, ook in een liberalen Staat hebben de openbare
besturen het recht zekere politiemaatregelen te treffen om de vrijheid te beschermen.
Wij kennen, in zake eigendomsrecht, benevens enkele wettelijke erfdienstbaarheden
(afstand van boomen, hagen en grachten, enz.) het recht de afpaling te vorderen,
terwijl een heel stelsel werd uitgewerkt om de publiciteit te verzekeren van den
onroerenden eigendom en vooral van het in-pand-geven ervan, nl. door overschrijving
en inschrijving van de akten ten Kantore van Hypotheken(1).
Later is men nog verder gegaan: aldus de wet van 25 Maart 1847 op de ontginning
van braakgronden waarbij de gemeenten kunnen verplicht worden de braakgronden,
die zij bezitten, te verhuren of openbaar te verkoopen, met verplichting voor den
aankooper de gronden productief te maken; ook het landelijk wetboek van 7 Oktober
1886, art. 17, bevat een wijze bepaling waarbij, op initiatief van den eigenaar, natte
landbouwgronden kunnen drooggetrokken worden met drains of open (grachten over
de lager gelegen gronden, mits schadevergoeding, eventueel door den Vrederechter
vast te stellen.
Anderzijds zien wij op het gebied der overeenkomsten dat, niettegenstaande het
principe der vrijheid, de Code Napoléon, om den terugkeer van de zoo gevreesde
'doode hand' te beletten, toch verschillende maatregelen voorziet die het
beschikkinsgrecht over de onroerende goederen komen beperken: vruchtgebruik van
een goed kan aan een rechtspersoon slechts toegestaan worden voor een
maximum-termijn van 30 jaar (art. 619, Burg. Wetboek); eeuwigdurende renten als
prijs van een onroerend goed kunnen alleszins na 30 jaar op elk oogenblik afgekocht
worden (art. 530, Burg. Wetboek)(2); erfbetrouwing of fideicommis is in principe niet
toegelaten (art. 896, Burg. Wetboek). In 1929, wanneer het met de vrijheidsprincipes
van de Code Napoléon niet meer zoo ernstig werd genomen, werd een pachtwet
uitgevaardigd. Deze wet is belangrijk omdat zij, benevens andere dwingende
bepalingen, een minimum-duur voorziet van de pacht bij eerste ingebruikneming en
in alle gevallen, een vasten opzegtermijn. De pachtwet van 1929 had nochtans in de
eerste plaats een sociaal opzet en was vooral bedoeld als bescherming van den pachter
tegen de willekeur van den eigenaar; veel minder zag men er in een economischen
(1) Dit stelsel heeft als kenmerk dat het uitgaat van den eigenaar en langs hem verwijst naar het
onroerend goed. In andere landen wordt gewerkt op basis van het goed waarvan de
rechtskundige toestand wordt bijgehouden, cfr. het Duitsche Grundbuch; in die landen krijgt
vanzelf het kadaster een bijzondere waarde. Bij ons beantwoordt het kadaster eerst en vooral
aan een fiscaal doel, nl. het heffen van een grondbelasting; ten opzichte van den eigendom
heeft het geen bewijskracht.
(2) Bedoelde renten hebben, in tegenstelling met de cijnsrechten der Middeleeuwen, geen zakelijk
karakter. Een gedeeltelijken terugkeer tot het vroeger stelsel beteekent de wet van 10 Januari
1824 op het recht van opstal en de cijnspacht; dit zijn zakelijke rechten die echter, om
regelmatig gevestigd te worden, bij authentieke akte moeten vastgesteld worden en
overgeschreven ten Kantore van Hypotheken; aldus komen zij practisch bijna nooit voor.
Wel gebeurt het dikwijls, vooral op gemeentegronden en andere groote eigendommen, dat
de eigenaar, meestal op stilzwijgende wijze, toelating geeft tot bouwen zonder eenigen afstand
van grond. De toestanden die daaruit voortspruiten zijn juridisch zeer ingewikkeld en onzeker;
die onzekerheid geeft aanleiding tot gebrekkig onderhoud, gemis aan krediet, enz. Het ware
te wenschen dat een wet op één of andere wijze bedoelde toestanden voorkome of regele.
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maatregel die een rationeele exploitatie van den bodem, ook bij verpachting, moest
waarborgen.
Zooals wij hooger reeds lieten opmerken gaat het, bij al de hooger opgesomde
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maatregelen tot regeling van het eigendomsrecht der onroerende goederen, om een
of ander dat de eigenaar moet gedoogen; een positieve verplichting wordt hem niet
opgelegd.
Aldus staan geheel in tegenstelling met den geest van de Code Napoléon de oude
wetten en gebruiken, die steeds van kracht blijven, op de Polders en Wateringen(3):
het zgn. dijkrecht. Er is reeds spraak van Polders in Vlaanderen in de 11de eeuw.
Nadat eerst een soort gewoonterecht was geschapen, vastgelegd in menigvuldige
akten van concessie of octrooien ter bedijking, dat natuurlijk afweek van streek tot
streek, ja zelfs van Polder tot Polder, werd meer eenheid gebracht in de
reglementeering van de Polders onder Keizer Karel. Napoléon, in 1811, gaf aan de
Polders een nieuw statuut; dit statuut, dat in hoofdzaak slechts de codificatie was
van het vroeger bestaande dijkrecht, is bijna ongewijzigd in zijn algeimeene lijnen
geldig gebleven.
De Belgische Grondwet van 1830, art. 113 en 137, hield de bestaande wetgeving
van Polders en Wateringen in stand. Zulks was als een voorloopige maatregel bedoeld.
In feite, tot vóór den laatsten oorlog, heeft voor de Polders slechts één wet, nl. deze
van 5 Mei 1898 op de benoeming der bestuursleden, een kleine wijziging gebracht.
Voor de Wateringen kwam een afzonderlijk regime tot stand bij de wetten van 18
Juni 1846 en 27 April 1848. Het wordt betwist of dit regime toepasselijk is op de
Wateringen die reeds vroeger bestonden. Verder wordt er onderscheid gemaakt
tusschen Wateringen, gelegen in de valeien van waterloop en die door den Staat
beheerd worden en afhangen van het Ministerie van Openbare Werken, en deze die
gelegen zijn in de valleien van de noch vlotbare, noch bevaarbare waterloopen en
onder het toezicht staan van het Ministerie van Landbouw.
Dit alles is ingewikkeld genoeg, 'en daarbij onzeker, zoodat reeds dikwijls de
wensen werd geuit om gansch het dijkrecht te herzien. Na elke dijkbreuk of
overstrooming kwamen de Polders opnieuw in de belangstelling te staan om dan
gauw weer vergeten te worden. Toch werd in 1929 een Commissie benoemd die het
volgend jaar twee wetsontwerpen had voorbereid, die onderscheidenlijk voor Polders
en Wateringen een volledig statuut inhielden. Deze ontwerpen zijn echter tot nog
toe geen wet geworden.
Sinds de gebeurtenissen van Mei 1940 Warden, op initiatief van het
Commissariaat-Generaal voor 's Lands Wederopbouw, een paar besluiten
uitgevaardigd betreffende het Rijkstoezicht op Polders en Wateringen, en de jaarlijks
in te dienen begrooting. Deze twee besluiten brengen eigenlijk niet veel nieuws.
Toch kan men er een strekking in waarnemen om het toezicht en het beleid over
Polders en Wateringen te centraliseeren bij het nieuw opgerichte 'Bestuur van
Waterstaat'. De juridische basis daarvan is echter nog lang niet uitgewerkt; het statuut
zelf van Polders en Wateringen moet worden gewijzigd.
(3) Zie Ach. PAUWELS, Polders en Wateringen, Standaard-Boekhandel, 1937. De Wateringen,
in sommige streken ook broeken of moeren genaamd, in de oude beteekenis van het woord,
zijn vereenigingen van Polders tot regeling van gemeenschappelijke belangen: b.v. onderhoud
van een sluis in de zee langswaar het overtollig water van verschillende polders afgezet
wordt. Thans verstaat men door Wateringen, de vereenigingen van eigenaars tot bescherming
van hun landerijen tegen rivierwater, meest opgericht ingevolge de wetten van 18 Juni 1846
en 27 April 1848, in tegenstelling met de Polders die voor doel hebben de ingedijkte gronden
te beschermen tegen de inwerking van de zee of van getijwateringen: cfr. Besluit van 18
April 1941.
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Nieuwe tendenzen van het bodemrecht
Wij zijn even blijven stilstaan bij de Polders en Wateringen, omdat deze
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instellingen inderdaad zoowat het type vormen van de wetgeving die men in het
bodemrecht, van uit kuituur-technisch standpunt, nastreeft. Hiernaast komen dan de
maatregelen die het beschikkingsrecht regelen van den eigenaar, en meer nog dan
de eerste wetgeving, inbreuk maken op de gevestigde principes: vooral op de vrijheid
van overeenkomst.
Wij zien inderdaad dat het gezag van de principes die aan de basis liggen van de
Code Napoléon, fel is geschokt. Het absolute eigendomsrecht, dat teruggaat op het
liberale individualisme, werd aangevallen door de Katholieke Maatschappijleer (cfr.
Encyclieken Rerum Novarum en Quadragesimo Anno) en door de solidaristische
tendenzen die thans overal tot uiting komen.
Er wordt thans meer en meer nadruk gelegd op het sociaal karakter van den
eigendom, welke maatschappelijke verplichtingen medebrengt voor den eigenaar,
terwijl anderzijds de solidariteit in de samenleving en de bezorgdheid voor het
algemeen belang de individueele vrijheid zoo niet beperken, dan toch in zekere banen
sturen.
Het is namelijk kenmerkend voor de nieuwsoortige wetgeving die door deze nieuwe
tendenz werd ingegeven, dat de beoefening van de rechten van den eigenaar, b.v.,
niet zoozeer verhinderd wordt, dan wel dat de wijze van uitoefening ervan wordt
gedicteerd tot het bereiken van een bepaald doel, dat van openbaar belang wordt
geacht. Ook eertijds, Wanneer het gezag van de Code Napoléon algemeen geldend
was, werd erkend dat in sommige gevallen het openbaar belang een bepaalde
bestemming eischte van bepaalde gronden; de eenige middelen echter tegenover
onwillige eigenaars waren, voor zoover het niet ging over Polders en Wateringen,
de gedwongen verkooping of de onteigening. Thans ligt meer en meer de tendenz
voor om de eigenaars zelf te betrekken in het doel dat wordt nagestreefd, zoodat nog
slechts in uiterste gevallen moet worden onteigend.
Aan den anderen kant heeft, sedert het ontstaan van de Code Napoléon, het begrip
'openbare orde' fel geëvolueerd: gansch de sociale wetgeving, eerst sedert het einde
der 19de eeuw ontstaan, mag er toe worden gerekend; thans, wanneer de Staat leiding
wil geven in de economie en zelfs in de ontwikkeling van het volksbestaan, strekt
zich het gebied van de 'openbare orde' altijd verder en verder uit. Vooral de bodem
kwam almeteens in een bijzonder daglicht te staan als voorname factor in de
economische zelfstandigheid van een land, als voorwaarde voor het behoud der
volkskracht. Het is dan ook niet te verwonderen dat niet alleen de techniek werd
gewijzigd bij het waarnemen van de belangen der gemeenschap inzake
grondeigendom, maar dat de wetgever hoe langer hoe meer verregaande eischen aan
den grondeigenaar gaat stellen. Aldus worden talrijke maatregelen getroffen of in
overweging genomen om den grond als produktie-apparaat te beschermen en te
verbeteren, en den band tusschen bodem en landvolk te versterken.
Volgens de nieuwe opvatting aldus wordt ontginning van braakgronden met of
zonder daarmee gepaard gaande kolonisatie, drooglegging van natte gronden,
ruilverkaveling van versnipperde gronden, enz. van openbare orde verklaard, terwijl
voor elk dier vormen van grondverbetering een speciale rechtsinstelling wordt
voorzien.
In ons land zijn wij echter nog niet zoo ver.
Wij hebben reeds hooger uitgeweid over de Polders en Wateringen. Het doel der
Polders is hoofdzakelijk de bescherming van ingedijkte gronden tegen de inwerking
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van de zee of van de getij waterwegen; de wateringen meer in het (binnenland gelegen
worden opgericht om de gronden te beveiligen tegen hoogwater en overstrooming
en een gunstig waterregime tot stand te brengen. Polders en Wateringen hebben een
conservatief karakter; hun organisatie is
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er vooral op voorzien te bewaren en te onderhouden wat eens tot stand kwam; de
geldelijke middelen waarover zij beschikken, en die opgebracht worden door de
'geschotten' van de' 'ingelanden', zijn dan ook gering.
Bij het moderniseeren van het statuut der Polders en Wateringen, heeft men er wel
eens aan gedacht de opdrachten van die Instellingen uit te breiden en hen ook te
belasten met ontginning en ruilverkaveling; men kan zich afvragen of dit, (gezien
het conservatief karakter van zulke instellingen, wel de juiste weg is en of het niet
beter ware zooals in andere landen, speciale rechtsinstellingen voor de ontginning
en ruilverkaveling tot stand te brengen.
'Ruilverkaveling' bestaat niet als rechtsbegrip in ons land. Wij kennen alleen de
ruiling als vrij kontrakt waarvoor alleen, in sommige gevallen, een vermindering van
registratierechten toegestaan wordt.
In andere landen daarentegen is ruilverkaveling een speciale rechtsinstelling; in
Nederland: ruilverkavelingswet van 31 Oktober 1924, herzien door de wet van 20
Mei 1938 en bijgewerkt door het besluit van 19 Juli 1941; Frankrijk: loi sur le
remembrement de la propriété rurale van 27 November 1918, gewijzigd bij decreet
van 30 Oktober 1935; Duitschland: Umlegunggesetz van 6 Juni 1936. Het doel is
hoofdzakelijk overal hetzelfde: het gaat er om de eigenaars van een zeker aantal
perceelen grond, die versnipperd liggen, te verplichten die perceelen bijeen te brengen
om dan de bijeengebrachte oppervlakte onder de inbrengers ervan te verkavelen en
aldus een rationeele exploitatie mogelijk te maken. Een rationeele verkaveling is
slechts mogelijk na uitvoering van zekere werken voor wegen en zoo meer; in elk
geval moet er tot een opmeting en schatting der gronden worden overgegaan. De
kosten die zulks meebrengt worden in Nederland voorgeschoten door den Staat, die
ze nadien tegen de eigenaars verhaalt onder vorm van een 'ruilverkavelingsrente',
betaalbaar als een soort grondbelasting ineens of over een zeker aantal jaren. In
Frankrijk worden de eigenaars vereenigd in een 'association syndicale'; ook in
Duitschland worden de betrokken eigenaars samengebracht in een groepeering met
rechtspersoonlijkheid en eigen bestuur, de 'Teilnehmergemeinschaft', die onder
kontrole van de 'Umlegungsbehörden' de ruilverkaveling doorvoert; zooals voor de
Polders en Wateringen worden de gelden opgebracht door verplichte bijdragen van
de leden; zoo noodig wordt grond afgestaan om de kosten te dekken.
Wat de ontginning van braakgronden betreft, hebben wij voor ons land reeds
vermeld de wet van 1847, die echter alleen toepasselijk is op gemeentegronden en
thans practisch geen toepasing meer vindt.
Ook kan de Nationale Maatschappij voor den Kleinen Landeigendom tot het
nastreven van haar doel, namelijk de binnenlandsche kolonisatie, tot onteigening
van braakgronden overgaan.
Vermelden wij nog het besluit van 31 Oktober 1941 inzake beslaglegging van
gronden; dit besluit dat enkel toepasselijk is voor werken van wederopbouw, werd
nog niet practisch uitgewerkt en bleef, bij mijn weten, tot nog toe zonder toepassing.
Een ander besluit, van 21 November 1940, verplicht de eigenaars van braakliggende
gronden die gronden in huur te (geven; dit besluit had ook weinig practische
uitwerking omdat, inderdaad, braakgronden vooraleer in gebruik te kunnen worden
genomen, ontgonnen moeten worden, wat dikwijls niet mogelijk is zonder
samenwerking met andere eigenaars en in elk geval betrekkelijk hooge kosten
meebrengt waartegen én de eigenaars én de eventueele huurders opzien.
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In Nederland, sedert het besluit van 19 Juli 1941, en in Duitschland heeft men de
ontginning meestal gekoppeld aan de ruilverkaveling, aan de binnenlandsche
kolonisatie of aan de twee tegelijkertijd.
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Wanneer het gaat over grootere oppervlakten is het de Staat of een
kolonisatiemaatschappij, Siedlungsgesellschaft, die het initiatief neemt; zij gaan zoo
noodig over tot onteigening. Voor kleinere oppervlakten geschiedt de ontginning
meestal ter gelegenheid van een ruilverkaveling; op de gronden die verkaveld moeten
worden, worden vooraf verbeteringswerken uitgevoerd door de
'Ruilverkavelingscommissie', resp. de 'Teilnehmergemeinschaft' en de kosten, zoo
zij te hoog oploopen, worden vergoed door afstand van grond aan een
kolonisatiemaatschappij in Deutschland of aan den Staat in Nederland.
Benevens de dwingende maatregelen die strekken tot de kultuur-technische
verbetering der gronden, kan men thans ook een tendenz waarnemen om het
beschikkingsrecht over de landbouwgronden te regelen. Ongeacht het economisch
stelsel dat vooruitgezet wordt, vrijhandel of geleide economie, wordt er de nadruk
op gelegd dat de grond, en meer bepaald de landbouwgrond en het landbouwbedrijf
in zijn geheel, geen gewone koopwaar zijn.
Inderdaad, de grond is voor den boer als het alaam voor den smid, zelfs meer nog,
want de grond is onvervangbaar. Het zou dus niet verwonderlijk zijn indien zekere
maatregelen uit sociaal oogpunt werden getroffen en bv. het recht tot gedwongen
verkooping bij schuldenlast zou beperkt worden, zooals volgens de bestaande
wetgeving het gereedschap van den ambachtsman voor gewone schulden niet kan
in beslag genomen worden.
Maar er ligt niet alleen een sociaal belang voor den landbouwer in de bescherming
van den grond als landbouwinstrument, ook uit economisch en volksch standpunt
moet er zorg voor gedragen worden dat de grond, evenals de landbevolking, gaaf
zou blijven. Landbouw en landelijke bevolking behoeven een zekere continuïteit en
vastheid die hun alleen langs den grond kunnen verschaft worden.
Er bestaat inderdaad een wederkeerigheid tusschen bodem en landelijke bevolking;
bodemvast en welvarend kan de boer eerst zijn wanneer hij ook vast over den grond
kan beschikken als eigenaar of althans als pachter voor een zeker aantal jaren; wanneer
ook de exploitatie groot genoeg is om aan het gezin een normaal levensbestaan te
verzekeren.
Het ligt aldus voor de hand dat het wel verantwoord kan zijn maatregelen te treffen
om de eigen exploitatie te bevorderen, om de overdreven schuldenlasten van den
landbouwgrond met de daarmee gepaard gaande talrijke uitzettingen te voorkomen,
om een te groote versnippering te beletten der gronden, enz.
De pachtwet van 1929, hooger vermeld, was een eerste stap in de richting van de
reglementeering van het beschikkingsrecht over den bodem. Hoever die
reglementeering gaan moet en hoe zij practisch kan worden doorgevoerd is een
ingewikkeld vraagstuk dat een afzonderlijke behandeling vergt. Een voorbeeld van
zulke nieuwsoortige wetgeving vinden wij in het Duitsche Erbhofgesetz van 29
September 1933. Het 'Erbhof' (dwz. een hofstede waarop een gezin zijn volledig
bestaan vindt met maximum 125 Ha.) is in principe onvervreemdbaar en onbelastbaar;
het gaat geheel over op één erfgenaam(4). In hoever andere maatregelen die hier en
elders sedert den oorlog werden getroffen, nl. inzake regeling van den aankoop van
(4) Laten wij opmerken dat het principe van het 'Erbhof' reeds uitgewerkt en verdedigd werd
door Karl Freiherr von Vogelsang. Cfr. De Corporatieve Gedachte bij de Katholieke
Sociologen van de 19e eeuw, Standaard-Boekhandel, 1941, blz. 236 en vlg.
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de onroerende goederen en het vaststellen van maximum- en richtprijzen, van
blijvenden aard zijn, kan nu nog niet gezegd worden. Voor zoover die reglementeering
meer speciaal op de landbouwgronden slaat, kunnen wij er alleen een bevestiging in
zien van de nieuwe tendenz die dn het Bodemrecht is waar te nemen.
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Philosophische kroniek
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 Haecht
Op Woensdag 28 en Donderdag 29 April 11. gingen in de 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 belangen te behartigen van de Nederlandsch sprekende oud-studenten
van het Hooger Instituut voor Wijsbegeerte. Dit zou hoofdzakelijk worden nagestreefd
door 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.
Om 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 RAEYMAEKER.
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 van 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 van 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 bizonder den nadruk op, dat de studiedagen, de
boekenschouw en de publicaties die het bestuur in het vooruitzicht stelt, ingegeven
werden door een meer algemeene bedoeling: het wijsgeerig interesse van het
Nederlandsch sprekend publiek, in het bizonder 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 KIERKEGAARD 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 aanwezigheid 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 streven naar de overwinning van de tegenspraak: eindigheid - absoluut bewustzijn,
met tegelijk het klare inzicht dat die tegenspraak niet kan overwonnen worden zonder
onze persoonlijkheid zelf te niet te doen.
MARCEL is een meer Kierkegaardiaansche geest, doch getemperd onder invloed
van het Fransen spiritualisme.
Deze inhoudrijke lezing van Dr. A. Dei 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 menschelijken 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, nl. 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 intusschen zoo veel tijd in beslag genomen, dat de discussie, die normaal
voorzien was, tot een volgende zitting moest worden uitgesteld.
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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 aangename 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 gahoore 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 van 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 van leven an 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 alleen heerschte, 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 da
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 menschelijke vorm van het karakter dat aan alle dingen eigen
is. Kennis 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 aan 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 zich 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 da momentane
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ervaringen van de bewuste acten, geserieerd door 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 onmiddellijk 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 de 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.
Hij 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 existentieele 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 het andere
(subsistens). We noemen hem: Persoon. Het onopgeklaard moment van passiviteit
dat er in aanwezig is, wijst er op dat de 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 fundamenteele 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 de blijvende zich zelf
bepalende structuur die vrij verwezenlijkt wat zij noodzakelijk maar zelfstandig denkt
als waarde.
Het denkend en handelend beginsel vloeit samen in de persoonlijkheid als '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 zelf bezit. Er is in ons een relatieve eenzelvigheid, die zijn primum
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 huldigen 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
aan de inrichters en de deelnemers, wijst de President er op dat, door deze studiedagen,
voor het eerst in de geschiedenis van het Instituut, een droom van de inrichters 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, wanneer het vraagstuk werd opgeworpen
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of het wel de moeite loonde ook de twee studiejaren van het licentiaat en doctoraat
te vervlaamschen, steeds voorstander was van de integrale ontdubbeling. Het
Vlaamsche volk, zoo meent hij, heeft recht op zijn volledige Katholieke Vlaamsche
Universiteit, en dus zeker op een volledige, en echt wetenschappelijke wijsgeerige
vorming.
De Nederlandschsprekenden lokten ten andere zelf de beslissing in dezen uit.
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Voortdurend groeide de laatste tien jaren hun aantal aan het Instituut, zoodanig dat
zelfs sedert twee, drie jaar een Vlaamsen overwicht is waar te nemen. Volledige
vervlaamsching kan dan ook niet langer uitblijven. De leiding van het Instituut zal
op de hoogte zijn van haar taak.
De verhouding van het Nederlandsch- tot het Franschsprekend element aan het
Instituut stelt geen probleem, daar staan het verleden en de geest van het huis borg
voor.
Blijft de kwestie van de internationale verhoudingen. Het moet den oud-studenten
bekend zijn dat Leo XIII bij da stichting van het Instituut aan Monseigneur Mercier
een taak opdroeg die ver buiten de grenzen van het land reikte. Welnu hierin kunnen
de Vlamingen zeer belangrijk werk verrichten. Hun aanleg voor vreemde talen zal
hun toelaten hun wetenschappelijke veroveringen ook buiten de grenzen van hun
taalgebied bekend te maken door het gebruik van een wereldtaal.
Ten slotte drukte Monseigneur Noël den wensch uit dat allen zouden werken in
den geest van den stichter van het Instituut, Kardinaal Mercier, wiens beeltenis in
de feestzaal op de eereplaats prijkt, bezield door eerbied voor de traditie en door een
rijk begrip voor het moderne denken.
De causerie van Monseigneur Noël verwekte bij alle aanwezigen enthousiasme.
Het voorstel van den voorzitter, dat op deze toespraak volgde, om in de
respectievelijke gouwen onderafdeelingen van het Wijsgeerig Gezelschap. te Leuven
in het leven te roepen, werd dan ook eenparig aanvaard.
In Antwerpen en Brugge heeft dat ontwerp op den huidigen datum reeds gestalte
aangenomen. In de andere gouwen zal naar vermogen gestreefd worden om zoo vlug
mogelijk hetzelfde te bereiken.
Een veertigtal deelnemers hadden ingeschreven op het gezamenlijk middagmaal,
dat om 13.45 uur in een restaurant in de buurt van het Instituut doorging. Professor
L. De Raeymaeker stelde er een toast in op de toekomst van het Wijsgeerig
Gezelschap. In zeer gemoedelijke atmosfeer brachten professoren en leden er nog
een paar uren door. Dit laatste punt van het programma droeg er voorzeker ook nog
het zijne toe bij om het doel van de vereeniging te verwezenlijken: contact te bewaren
met het Instituut en met mekaar.

Letterkundige kroniek
Nabloei
door Em. Janssen S.J.
Bij de eerste vier Kunstsnoeckjes(1)
(1) In de Kunstsnoeckjes-reeks, aangekondigd als 'De blauwe Snoeckjes. Werk van Ernest Claes,
Herman Teirlinck, Felix Timmermans, Gerard Walschap en schrijvers te gast' (Snoeck-Ducaju
en Zoon, Gent), verschenen totnogtoe:
I. Herodes, van Ernest Claes. Houtsneden van Fernand Baudin. 1942, 99 blz.;
II. Griseldis, de vrouwenpeirle, van Herman Teirlinck. Verluchtingen van Tjienke Dagnelie,
1942, 115 blz.;
III. Minneke poes, van Felix Timmersmans. Met verluchtingen van den schrijver. 1943, 115
blz.;
V. De consul, van Gerard Walschap. Teekeningen van René De Pauw. 1942 (1943), 131 blz.
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Zelden schrijven auteurs, na jaren productie, hun meesterwerk nog; dat kunnen alleen
de allergrootsten. Van den anderen kant overtreffen hun latere werken, technisch
beschouwd, meestal de eerste: zij hebben métier, en bijna zonder inspanning schudden
zij boek na boek uit hun mouw.
Maar in hun jeugd of eersten mannentijd openbaren zij zich aan de wereld

Het vierde Snoeckje, Fantaisie zei Meneerke door August van Cauwellaert, wordt als
verschenen aangegeven; in den boekwinkel was het echter nog niet verkrijgbaar. Als zesde
deeltje wordt Altijd nieuw door Maurice Roelants aangekondigd; daarna vat men
'Snoeckjesreeks II' aan, met Jantje Verdure van Stijn Streuvels (een herdruk waarschijnlijk
van de bekende novelle) en met Tor van Gerard Walschap.
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en vinden zichzelf. Later vernieuwen zij zich onvoldoende; in andere vormen, en
zonder de stuwende bezieling nog van wie pas een schat heeft ontdekt, herhalen ze
wat ze vroeger reeds getuigden. Zij 'herkauwen'. Dat wordt dan gewoonte, gelijk bij
een gewoon mensch, wanneer hij, ouder geworden, altijd weer dezelfde raadgevingen
opdient. Jawel, die raadgevingen zijn nuttig; maar dat weten we nu. Is er niets anders?
Alleen de intens levenden ontkomen aan zulke verstarring. Bij hen ebt de
levensvloed niet weg; zij wisselen met de wisseling der tijden, en, al kennen zij geen
tweede of derde jeugd, al missen hun mannenjaren het naïef-spontane idealisme dat
hun eerste kracht kenmerkte: hun hart blijft open en hun vertrouwen vergaat niet.
Integendeel! Bij de intens levenden overtreft het avontuur van den man den stouten
droom van den knaap; steeds dieper verrukt, zij het nog minder uitbundig, om de
wassende volheid der dagen, staan ze, op den drempel der grijsheid pas, klaar voor
hun meesterwerk.
De vier auteurs der totnogtoe verschenen Kunstsnoeckjes zijn niet jong meer. Zij
vertegenwoordigen drie geslachten. De oudste, Teirlinck, stond eens op zijn teenen
om nog tot de Van-Nu-en-Straksers te reiken. Timmermans en Claes debuteerden
vóór 1914; in de oorlogsjaren en onmiddellijk daarna oogstten zij hun eersten roem.
Met de hem eigen voortvarendheid ving Walschap, dan juist, het schrijven aan; jaren
van onzeker zoeken gingen het ontdekken, rond 1928, van de eigen persoonlijkheid
vooraf. Jaren liggen tusschen het debuut van Teirlinck, van Timmermans en Claes,
van Walschap; maar niemand van hen hoort nog bij de jongeren, en het lijkt wel als
schaarden zij zich, ouder geworden, gemakkelijker zijde aan zijde.
Dat geschiedt nu in De blauwe Snoeckjes (Kunstsnoeckjes-reeks), die werk zullen
bevatten 'van Ernest Claes, Herman Teirlinck, Felix Timmermans, Gerard Walschap
en schrijvers te gast'(2), en waarvan het redactie-secretariaat bij Ernest Claes gevestigd
zou zijn, in de Stallestraat 90 te Ukkel(3). Op een keurige wijze keurig proza uitgeven
van vooraanstaande Zuidnederlandsche vertellers, liefst ouderen: een ander doel lijkt
hier niet beoogd; maar dan dient ook, vóór alles, de vraag onderzocht of onderhavige
auteurs hier niet eenvoudig 'herkauwen'. Is voor hen de bloeitijd misschien niet
voorbij, - of nemen we, in den geest die hen vereenigd. 'een nieuwe Lente' waar 'en
een nieuw geluid'? Het antwoord hierop geeft de grondige waarde (of onwaarde) aan
van de zoo aristocratisch voorkomende Kunstsnoeckjes.

I
Herodes van ERNEST CLAES is een verbeelding (bij Claes de eerste niet) omheen
de geboorte en de eerste levensdagen van Christus. Na de komst van de wijzen te
Jerusalem zou Herodes zelf, te Bethlehem, vruchteloos den Koning der Joden gezocht
hebben; maar een van zijn dienaren had hem gezien, de toekomstige goede
moordenaar.
Niet zonder vernuft, maar zonder groote verdienste, wordt de intrigue

(2) Titelblad, op blz. 1 van elk der verschenen deeltjes.
(3) Schutblad van De consul. De naam Ernest Claes staat niet vermeld.
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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 Ernest Claes nooit uit; hier ontvangen we
den nabloei van wat nooit een hooge bloei geweest is.
Heel vaardig doet HERMAN TEIRDINCK, 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 van de Markgravin van Salusen, die, door haar echtgenoot van haar
kinderen beroofd en daarna verstooten, altijd onderworpen en getrouw, eindelijk
zooveel eervoller en gelukkiger alles weer ontvangt.
In een verzorgd impressionistisch proza geschreven, bezit het verhaal aan de
oppervlakte alle hoedanigheden, 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 drijfzand.
Griseldis is een fraai middeleeuwsch kasteeltje, zonder anderen grondslag dan een
labiel evenwicht tusschen artistieken 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 Mie-Boer, Het Zwart Lam, Octavie
uit den Halven Sol en andere typen; jaarlijks gaat de processie uit en komen de dagen
(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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der groote en der kleine kermis; een vaart loopt, door veel mastebosschen, niet ver
vandaan, en hazen en stroopers, 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
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moet hij aan 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) hooren 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 kan 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 door 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
(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 geïllustreerd werden dan met een scheppende verbeelding.
(9) Dar 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 Houtckiet.
(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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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
decadentie der vooroorlogsche samenleving. Geen ander werk
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van hem, zoover wij weten, doet tegelijk zoo precieus en zoo vulgair aan, zoo onvast
in de werkelijkheid en zoo verzinkend in de cosmopolitische actualiteit van film en
bordeel.
Blijft het krachtige schrijverstemperament over, dat, in zulken exotischen nabloei,
nog te toonen vermag waartoe het in staat is.

II
Op een verschillende wijze moet elk van deze vier werkjes een nabloei heeten. Dat
van Claes in een genre hetwelk den auteur betrekkelijk vreemd is; dat van Teirlinck,
een nabloei van kunstmatigheid. Dat van Timmermans bevat ook iets als een belofte;
dat van Walschap iets als een kentering, maar dan naar de vergroving en de zelfzucht
toe.
Komt, voor geen van dezen, de Lente ooit weer? Wij hopen het tegendeel; wij
vreezen echter dat de geest, die deze Snoeckjes-reeks totnogtoe lijkt te kenmerken,
hun kunstenaarsdrang eerder stremmen zal.
Geen werkelijk contact vinden we er met het zich openbarende leven. Zooals ze
vroeger schreven, schrijven ze voort; op een nauwelijks gewijzigd stramien vlechten
ze oude motieven; bekwame vaklieden worden ze, die aan hun atelier genoeg hebben.
Weinig of niets van de hedendaagsche noodwendigheden en beloften, hunkering,
bedreiging en verwachting, lijkt hun ziel te beroeren. Hun productie wordt duf en
smal. Een kunstwerk ontkomt weliswaar aan de actualiteit, het is van alle tijden;
maar omgekeerd is elk groot kunstwerk aan zijn tijd juist ontsprongen, - en elk van
deze Kunstsnoeckjes lijkt van een anderen tijd dan deze, oud reeds bij zijn geboorte.
Er waait geen wind door, geen storm, zelfs weinig frischheid; er is geen
saamhoorigheid met de samenleving, met volk, land en Kerk, geen zin voor traditie
en weinig goedheid; er is praal vooral en een nogal benepen zelfingenomenheid. Het
zijn bevallige villatjes langs de baan, hermetisch gesloten en helder lonkend, boven
de laag gesneden haag, over het groene grasperk tusschen donkere boomentrossen.
Doch laat nu ongelukken voorvallen op den weg, laat er gewonden neerliggen en
hongerigen hijgen: tot leniging, laving en genezing gaan de deuren niet open... Zulke
versterkende kracht dragen deze verhalen in zich niet; in hun zelfzekere,
aristocratische beoefening van kunst en letteren vertoonen de auteurs zich, in habijt,
op het kleine podium; doch hun geest en hart gingen, voor het groote lijden en het
groote geluk, te weinig open.
Dat alles is te vierkant gezegd: in elk van de vier gevallen diende het anders
geschakeerd; voor Timmermans gelijkt het zelfs even op laster. Ziehier echter het
algemeene gebrek wel, elk deeltje der reeks min of meer eigen: een aristocratische
beslotenheid, een soort van verstarring in vroeger beproefde kunstvormen en
schrijfwijzen, een leeg loopen van het hart, een weg-ebben van het voedende, het
wereld-wijde leven.
Zoo voortgezet, wordt de Kunstsnoeckjes-reeks een museum voor ouderwetsche
producten. Een donker glanzende, fijnbesneden kast, waarop Delftsch porcelein!
Mooie werkjes, herdrukken en andere, zal ze wel bevatten; doch dan biedt ze ons
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slechts aan, in een moderne luxe-uitgave, wat in zijn wezen tot het verleden behoort
en wat het bewaren niet altijd verdiend had.
Laat de 'schrijvers te gast' zich vermenigvuldigen; ruim voor begaafde jongeren
naast de ouderen een plaats in; trek, hoog boven den waterspiegel, een vasten
vuurtoren op, die aesthetisch, ethisch en religieus de richting aangeeft: anders
zwemmen heel spoedig de Kunstsnoeckjes in de brakke wateren van dood een
ontbinding(11).

(11) Herodes en Minneke poes mogen door eenieder gelezen worden; maar niet het zinnelijk
prikkelend Griseldis noch het extravagante De consul. Bepaald slecht noemen we echter
geen van deze boekjes.
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Economische kroniek
De buitenlandsche handel en de wereldoorlog
door Dr. K. du Bois S.J.
Men begrijpt gemakkelijk dat de gegevens over den buitenlandschen handel
tegenwoordig schaarsch zijn: de hedendaagsche wijze van oorlogvoeren brengt
immers mee dat de belligerent er het hoogste voordeel bij vindt zijne eigen productie
door ingevoerde goederen aan te vullen en daarom er toe geneigd is aan den
tegenstander zooveel mogelijk verborgen te houden welke producten hij invoert,
hoeveel hij er voor betaalt en hoe hij zijne inkoopen financiert.
Geheimhouding schijnt hier echter bijzonder moeilijk en meermalen onmogelijk,
want wij beschikken over voldoende gegevens om ons althans eenig denkbeeld te
vormen van de kenteringen die de wereldoorlog in den buitenlandschen handel
meebrengt en om daaruit een paar besluiten te trekken.
Het Annuaire statistique de la Société des Nations 1941/1942 (dat wij in dit
nummer, op blz. 64, bespreken) doet ons gegevens aan de hand over den
buitenlandschen handel tot 1941... voor zoover deze beschikbaar zijn. De statistiek
klimt op tot 1929, hetgeen belangrijke vergelijkingen mogelijk maakt. Ze geeft de
waarde van den invoer en van den uitvoer op, in de nationale munt van ieder land
(in millioenen). Voor 1941 komt hierbij dezelfde waarde in vroegere gouddollars
(eveneens in milioenen) omgerekend.
Ziehier eerst enkele cijfers:
Land

1929
uitv.
1.299

inv.
1.208

1933
uitv.
397

inv.
538

1938
uitv.
679

inv.
889

Vereenigde-St. 4.339

5.157

1.433

1.647

1.950

3.057

Mexico

497

238

264

494

584

Argentinië 1.959

2.168

897

1.121

1.461

1.400

Chili

2.324

182

331

499

675

Colombië 126

122

50

68

159

144

Venezuela 443

774

143

607

311

872

Brit.-Indië 2.503

3.225

1.148

1.444

1.502

1.624

Portugal

2.529

1.073

1.905

803

2.300

1.139

Zweden

1.783

1.812

1.096

1.079

2.082

1.843

Zwitserland 2.673

2.076

1.551

818

1.589

1.315

Groot-Brit. 1.111

729

626

368

858

471

inv.
1.193

1941
uitv.
1.448

inv.
1.641

'41 goudd.
uitv.
inv.
778
881

Canada

Land
Canada

375
1.617

1940
uitv.
1.082
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Vereenigde-St. 2.541

3.934

3.222

5.000

1.903

2.953

Mexico

673

915

578

110

86

Argentinië 1.499

1.428

1.277

1.465

202

260

Chili

506

680

525

768

63

94

Colombië 148

125

169

132

57

59

Venezuela 311

844

288

1.046

45

163

Brit.-Indië 1.530

2.092

1.755

2.287

312

407

Portugal

2.442

1.619

2.468

2.972

58

63

Zweden

1.999

1.338

1.674

1.345

235

190

Zwitserland 1.854

1.316

2.024

1.463

278

201

Groot-Brit. 1.074

413

-

-

2.606

987

669

Voor G r o o t - B r i t t a n n i ë geven wij, in de kolom gouddollars, de waarde van
den handel in 1940,
De in- en uitvoer van goud wordt gewoonlijk in deze statistieken niet opgegeven.
M e x i c o heeft er een aanzienlijken uitvoer (en onbeduidenden invoer) van, nl. in
1929: 94 millioen, 1933: 101 mil., 1938: 255 mil., 1940: 287 mil., 1941: 151 mil..
Ook C a n a d a voert veel goud uit (enkele jaren tot ruim 100 mil.); voor 1940 en
1941 worden echter geen gegevens verstrekt .
De waarde in vroegere gouddollars (1,5 gram goud of ongeveer 50 Fr.) duidt ons
benaderend het betrekkelijk belang van de verschillende landen aan. Mem houde er
echter rekening mee dat tusschen 1929 en 1941 de goudwaarde der meeste munten
verminderde.
(Door deze tafel kunnen wij ons rekenschap geven van de evolutie van den
buitenlandschen handel sedert 1929, het laatste voorspoedig jaar vóór de crisis
waarvan de terugslag in de gegevens over 1933 duidelijk uitkomt. (Zie meer over
de vooroorlogsche periode in onze kroniek: Wereldverbondenheid en buitlandsche
handel, in Streven, April 1943, blz. 238-42.)
De oorlog veroorzaakt een aanzienlijke stijging van den uitvoer van de
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meeste landen die er niet in betrokken zijn en vermogen te produceeren. Ook da
Vereenigde Staten verhoogen aanzienlijk hun uitvoer. Daar de invoer dier landen
niet even sterk toeneemt, wordt hunne handelsbalans gunstiger, hetgeen meebrengt
dat ze nu aanzienlijk meer betalingen uit het buitenland ontvangen dan er aan doen
- met uitzondering van de Vereenigde Staten, zooals wij het verder uiteenzetten.
Hoe worden die bestellingen door de koopers gefinancierd?
Door goudverzendingen, door het afstaan van tegoeden in vreemde betaalmiddelen,
door het te gelde maken van vreemde waardepapieren maar ook, en in niet geringe
mate, dank aan toegestane handelscredieten en aan leenovereenkomsten tusschen de
staten. De verkoopers staan dus credieten toe aan de koopers. Hieruit volgt een
ommakeer in de internationale schulden- en credietenverhoudingen: de meeste
overzeesche landen waren credietnemers, de Europeesche nijverheidslanden en de
Vereenigde Staten hadden er nl. vele geldplaatsingen gedaan. Nu vermogen die
economisch nieuwe landen hunne vroegere schulden te vereffenen en worden ze op
hunne beurt schuldeischers.
Tot aan 1914 waren de Vereenigde Staten van Amerika schuldenaars van Europa;
hunne leveringen onder den eersten wereldoorlog en onmiddellijk er na maakten ze
schuldeischers er van; schuldeischers die min of meer gewillig vrede moesten nemen
met uitstel van betalingen sedert de crisis van 1930 tot een termijn dat nog niet
verstreken is! Zal de geschiedenis zich niet herhalen
Die massale betalingen zijn verder nog oorzaak er van dat de credietgevende landen
niet meer zullen vermogen te 'rentenieren'. Dit zal heel bijzonder het geval zijn met
Groot-Brittannië dat aanzienlijke bedragen aan renten uit buitenlandsche betalingen
ontving (in 1938: £150 millioen), hetgeen aan dit land toeliet aanzienlijk meer indan uit te voeren: met de ontvangen vreemde betaalmiddelen kocht het goederen in
het buitenland.
Twee Europeesche neutralen ondervinden moeilijkheden: Zweden en nog meer
Zwitserland. De boven vermelde gegevens laten slechts heel onvolledig uitkomen
met welke ontzettende moeilijkheden dit laatste land te kampen heeft. Ziehier enkele
bijzonderheden die het ons duidelijker maken(1).
Tusschen 1933 en 1939 voerde Zwitserland elk jaar rond 8 millioen ton goederen
in, in 1942 slechts eene helft hiervan (4.422.000 ton). Dien schaarschen invoer
betaalde het bijzonder duur: terwijl het in 1938 voor 7 1/2 millioen ton goederen
1.607 millioen Zwitsersche Fr. uitgaf, moest het in 1942: 2.049 millioen Zwitsersche
Fr. afstaan voor de 4 1/4 millioen ton .die het toen nog vermocht in te voeren. Indien
men 1938 als basisjaar neemt (en dus met 100 voorstelt), bedroeg het indexcijfer van
den prijs der ingevoerde producten in 1942: 216 (dat der afgewerkte producten 150
maar dat der levensmiddelen 308) terwijl het indexcijfer der uitgevoerde producten
slechts tot 161 gestegen was.
Zwitserland staat derhalve voor een aanzienlijk tekort en het moet zijn invoer duur
betalen. De gestegen vervoeronkosten zijn de voornaamste oorzaak hiervan, hetgeen
wij kunnen afleiden uit het feit dat vooral de index der levensmiddelen steeg. De
levensmiddelen toch zijn, bij gelijk gewicht, over het algemeen veel minder duur
dan de afgewerkte producten.
(1) Wij treffen ze aan in den Bulletin Mensuel der Banque nationale Suisse, Juli 1943.
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Wij kunnen de gegevens ons verstrekt door den Economischen Dienst van den
Volkenbond aanvullen en toelichten door hetgeen ons Die Wirtschaftslage
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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-Brittannië 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 aangevuld worden door aankoopen in het buitenland.
Hier voegen zich de aankoopen bij van oorlogsmateriaal en van grondstoffen om er
zelf te vervaardigen. De invoer steeg dan ook aanzienlijk. Daartegenover staat 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; Australiën'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 voerden 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 van betaling bracht mee
dat de balans der b e t a l i n g e n 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 van ontvingen.
Voor Zuid-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 langer hoofdzakelijk landbouwproducten maar nu ook
nijverheidsgrondstoffen door de Vereenigde Staten gevraagd werden;

(2) Die Wirtschaftslage, Mitteilung Nr 57 der Kommission für Konjunkturbeobachtung. Beilage
zum Monatsbericht der Schweizerischen Nationalbank, Heft 5, (Mei) 1942.
(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
(blz. 241).
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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 aangesproken worden;
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dat de voortgebrachte levensmiddelen niet voldoende kunnen uitgevoerd worden en
dat de stocks er van zich dan ook ophoopan.
Uit dit alles volgt dat deze landen er toe kwamen zich in vrij hooge mate te
industrialiseeren. De Vereenigde Staten hielpen ze hierin naar best vermogen waar
het gold de noodige uitrusting voor het uitbaten der grondstoffen uit den eigen bodem
(rubber, wol, enz.). Daar echter de industrieele uitrusting dikwijls niet kon uit het
buitenland betrokken worden, vervaardigde men ze dan zelf. Het verdwijnen der
buitenlandsche concurrentie heeft het aan de opkomende nijverheden toegelaten
tegen loonende prijzen te werken.
Verschillende economisch-nieuwe landen - Empire-landen en Zuid-Amerikaansche
landen - gaan den weg der industrialisatie op, door de oorlogsomstandigheden daartoe
gebracht indien niet genoodzaakt. Eenzelfde verschijnsel heeft men onder den
wereldoorlog van 1914-18 vastgesteld. Welke gevolgen mogen wij daaruit
verwachten? Dezelfde als die welke zich na 1918 voordeden, toen de invoerders van
vóór 1914 trachtten opnieuw op de tijdelijk verlaten markten binnen te dringen: de
nieuw opgerichte ondernemingen werken onvermijdelijk in het begin vrij duur en
waren dan ook wellicht niet even spoedig tot stand gekomen indien het buitenland
was blijven goedkoope nijverheidsproducten leveren. Vooral de weinig dicht bevolkte
Zuid-Amerikaansche landen hadden er dan voordeel bij gevonden hunnen landbouw
te blijven ontwikkelen, een deel van de productie er van aan het buitenland te
verkoopen en met de hierdoor bekomen vreemde betaalmiddelen zich
nijverheidsproducten te verschaffen. Maar de nood dwong ze er toe zich te
industrialiseeren en de ondernemers kunnen tegenwoordig hunne producten afzetten
ondanks de vrij hooge prijzen die ze er voor moeten vragen. Wanneer binnen enkele
jaren, na het sluiten van den vrede en na wat herstel, de vroegere leveraars (Europa
en Noord-Amerika) opnieuw op de tijdelijk verlaten markten zullen verschijnen, zal
de nieuw opgekomen binnenlandsche nijverheid reeds over de moeilijkheden der
eerste jaren heen zijn geraakt en vermogen goedkoop te leveren evengoed als de
buitenlandsche concurrenten. Die markten dreigen dus afgesloten te blijven, althans
voor het betrekkelijk grof werk, voor de massa-producten(4).Dat probleem interesseert
(4) De onlangs verschenen Die Wirtschaftslage Nr 58 (bij het Augustusnummer van den Bulletin
Mensuel) verschaft ons interessante bijzonderheden over de s t i j g e n d e
i n d u s t r i a l i s a t i e van Zuid-Amerika en van de Empire-landien alsook over hun wil om
de leens verworven voordeelen na den oorlog te behouden.
De regeering der Zuid-Afrikaansche Unie verklaarde zich bereid om de industrieele
ontwikkeling van het land financieel te steunen, althans voor zoover deze het voorzien in de
binnenlandsche behoeften bevordert. Meer nog: men verwacht staatshulp tot oprichting van
eene exportnijverheid tegen concurrentie bestand. Is voor Zuid-Afrika niet Midden-Afrika
het aangewezen exportgebied? Onze eigen uitvoer zal dan in Congo de Zuid-Afrikaansche
concurrentie ontmoeten.
De regeering van Canada is bereid om met andere landen, vooral met Groot-Brittannië en
met de Vereenigde Staten, wederkeerigheids-handelsverdragen van grooten omvang en van
langen duur te sluiten.
In Zuid-Amerika wordt, buiten Argentinië, de industrialisatie bijna uitsluitend doorgevoerd
onder staatstoezicht en met staatsgelden, die voor een deel komen van credieten door de
Vereenigde Staten verstrekt. Met de ontwikkeling van de nijverheid, gaat verbetering en
uitbreiding van de verkeersmiddelen, inzonderheid van het spoorwegnet, gepaard. In
Argentinië steeg, van 1940 tot 1942, de waarde der nijverheidsproductie met 35 % (van 5.050
millioen tot 7.000 millioen Pesos), die der landbouwproductie integendeel enkel met 21 %
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heel bijzonder België dat moet uitvoeren om te kunnen leven en vóór dezen oorlog
vooral massa-producten uitvoerde. Reeds sedert de crisis van 1930 heeft onze uitvoer
zware moeilijkheden ondervonden

(van 2.900 tot 3.500 millioen Pesos), 'Die Industrialisierung des Kontinents schreitet rasch
vorwärts' schrijft de opsteller van het verslag, blijkbaar niet zonder eenige bekommernis:
Zwitserland moet, evenals België, van den uitvoer zijner nijverheidsproductie leven!
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en wees men op de noodzakelijkheid kwaliteitsgoederen en specialiteiten te
vervaardigen die men zelfs in geindustrialiseerde landen 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
een studie van prof. E. Lousse(1)
door K. van Isacker S.J.
De geschiedschrijving over den oorsprong en de beteekenis van 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 vroegere 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, landen, uniën van landen, - tot aan de
standenvergaderingen. De standencolleges zijn gegroeid uit een corporatieve
samenleving; dezelfde principes die, in het feudalisime, de sociale 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
corporatieve (groepen 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 funetioneele hiërarchie van individuën en groepen
omsluit, in een verhouding van rechten en plichten tegenover een
gemeenschappelijken heer.
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 representation corporatives, deel
I. Edition 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, maar 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 van 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. Be 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; maar 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 waarde 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 niet
willekeurig opgelegd door het gezag; ze werden - ten minste in den oorsprong vrijwillig aanvaard, en zelfs gevraagd door menschen voor wie een ruimere vrijheid
schadelijk was daar ze haar niet konden gebruiken of verdedigen tegen sterkeren.
De vrijheden van het feudalisme zijn mogelijkheden van beweging binnen een bepaald
gebied, naar 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, die vrijheden schenkt aan een
ondergeschikte om de uitoefening van de functie te vergemakkelijken en in ruil
daarvoor bepaalde diensten van hulp en raad, auxilium en consilium, vraagt. Het
contract legt niet alleen een rechtsverband tusschen de contracteerenden, maar
beïnvloedt hun status zelf: ze worden andere personen, die nu tegenover elkaar staan
in verhoudingen van 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.
(2) Vgl E. LOUSSE, Het middeleeuwsch solidarisme thans nog copieerbaar? in Rechtsk.
Tijdschr. voor België, 1940, 35, bl. 8-9.
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In het feudalisme worden de contracten enkel gesloten van persoon tot persoon,
groepeeringen komen als zoodanig niet in aanmerking. En toch wonden de voorrechten
en vrijheden niet aan de individuën verleend om hun persoonlijke beteekenis of hun
eigen belang. En functies én rechten zijn ondergeschikt aan het bonum commune;
de feudale .mensch bedoelt met zijn
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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, laboratores) 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 laat verkrijgen deze corpora van den eersten graad een
juridisch bestaan door een nieuw contract van denzelfden aard als de feudale
contracten, maar gesloten tusschen de corporatie, als moreele persoonlijkheid, en
den heer, als een individueele of collectieve persoon: in ruil voor bepaalde diensten
van auxilium en consilium worden aan het corpus in zijn geheel, niet meer aan de
afzonderlijke individuen, 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 rang zochten
toenadering tot elkaar om hun gemeenschappelijke belangen te verdedigen en vormden
de standen (geestelijke stand, ridderstand, derde stand). Uit de standen groeiden de
algemeens standenvergaderingen, die alle individueele en moreele rechtspersonen
van een land 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
feudale opvatting van het gezag, van de vrijheid, van de rechtvaardigheid,... het
evenwicht tusschen 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 corps als “seigneur d'un nouveau genre”; en zijn leden,
werden bevestigd door een eed die in geweten verplichtte'(3).
De standen groepeeren individuën en corpora, met eenzelfden socialen status en
ondergeschikt aan eenzelfden heer, om de vroeger verworven vrijheden te verdedigen.
'Ook zij eerbiedigen alle bestaande instellingen, 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 de inrichting der standen, deze nieuwe corporatieve vassalen. Hun
keuren beantwoorden naar den geest en de uitdrukking aan de feudale contracten en
(3) E. LOUSSE, La Société d'Ancien Régime, deel I, bl. 243.
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de corpskeuren; ze schenken vrijheden die moeten bijdragen tot het beter vervullen
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).

(4) E. LOUSSE, op. cit., bl. 366.
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De samenleving van het Ancien Régime wordt gedragen door een innerlijke eenheid.
De feudale en de corporatieve inrichting zijn de toepassing van dezelfde principes:
menschen en groepen helpen om zoo doelmatig mogelijk hun sociale functie uit te
oefenen, en een zoo harmonisch mogelijk evenwicht verwezenlijken tusschen gezag
en onderdanen.
In het ontleden en bewijzen van deze eenheid ligt de diepe waarde der hier besproken
studie. M. Lousse heeft aangetoond hoe heel de inrichting van het Ancien Régime
geïnspireerd en gedragen werd door een zelfde bezieling, die aan de samenleving
haar logischen zin en haar levenswaarhead schonk. Wie de werkmethode van den
schrijver kent, weet van te voren wat dit boek hem zal brensgen: een historische
studie, heerlijk naar vorm en naar inhoud. De mooi-klassieke, gedistingeerde stijl
teekent scherp en direct de vele geschakeerde en toch innig verbonden
samenlevingsvormen uit, en onderscheidt en omschrijft gemakkelijk maar
doordringend de soms nauw speurbare overgangen der verschillende schakels van
dit groeiende en zich verrijkende instellingencomplex. Wanneer men eenmaal deze
studie ernstig heeft doorgewerkt, wordt het een genot haar weer ter hand te nemen
en de zuivere lijn te bewonderen die feilloos juist een eeuwenlange samenleving
uitbeeldt; elke paragraaf is een afgewerkt juweeltje, gepolijst tot de laatste
schakeeringen, onderdeel van een mooi geheel dat getfuigt van meesterschap en
rijpheid.
Deze fijne vorm draagt een rijken inhoud, een nieuwen kijk op den geest die het
Ancien Régime draagt en verklaart. Ongeveer alle deelen van deze synthese kende
men vroeger reeds; maar nieuw is de eenheid dier deelen als het resultaat van
eenzelfde levende ontwikkeling. Wie den moed heeft om dit ernstige werk niet enkel
oppervlakkig te lezen, maar te bestudeeren en te overwegen, zal getroffen zijn door
de oorspronkelijkheid en de kracht van dit inzicht in het Ancien Régime, tegelijk
zoo logisch één en zoo organisch levend.
Misschien te logisch? Is dit boek niet een samenvoegen van historische elementen
in een willekeurig systeem? Een ernstig onderzoek toont het tegendeel. Deze synthese
omsluit al wat feiten en teksten aanbrengen en wordt door geen feit of tekst
tegengesproken; en de beste waarborg voor hare waarheid, is hare organische eenheid:
dit boek werd en groeide in en door het leven van de geschiedenis; het is geen
constructie van den geest maar het resultaat van lang en aandachtig luisteren naar
wat de historische bronnen vertellen over het gebeuren in het verleden. Maar kan
een zoo strenge logica, als de inrichting van het Ancien Régime vertoont, wel een
vrucht zijn van het leven? Elk levend organisme draagt een eenheid in zich die vorm
en zin geeft aan de vele, soms sterk uiteenloopenda levensuitingen; en het is de taak
van den historicus, die zingevende eenheid te ontdekken, daar zij alleen het historisch
verloop begrijpen en verklaren laat. We meenen dat M. Lousse de diepere eenheid
van het Ancien Régime heeft ontdekt. Zijn boek bezit een logische structuur die
natuurlijk ontbrak in de inrichting van den tijd. Is het daarom minder waar? Voor
ons is de historische waarheid niet de uiterlijke, min of meer chaotische beweging
van een tijd, maar de innerlijke geest die het leven bezielt. Niet de complexiteit van
het volle leven, maar de vereenvoudigde lijn die het essentieele en diepere van een
periode uitdrukt, geeft de werkelijkheid weer. Hoe meer die lijn de waarheid benadert,

Streven. Jaargang 11

hoe logischer ook ze zijn zal; haar logica bewijst precies haar Juistheid, daar ze zinen vormgevend is.
Deze studie zou ongetwijfeld gewonnen hebben aan levendigheid en spanning,
wanneer ze meer bij de onmiddellijke werkelijkheid was gebleven en het leven der
verschillende klassen en corporaties had uitgebeeld. Maar dan zou ze ook evenveel
hebben ingeboet aan helderheid en logica, dan zou ze verder van den
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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
grondslag bieden voor de al te zeer uiteenloopende theorieën.
Het is interessant dit 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 tot 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 van gezag, dienst, en hiërarchie der klassen op
God, de gedachte van het servitium, de waarde toegekend aan het geweten... het
verraadt 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 Kerkelijke
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 christelijken
geest in de maatschappij? 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 vassteland van de
Middellandsche zee af, en veroorzaakte een sociale en economische omwenteling
waaruit een geheed nieuwe samenleving zou groeien; en de leiding van dezen
heropbouw werd genomen door de Kerk, die zelf, na het sluiten van de
Middellandsche zee, haar voornaamste 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 stempel. Niet alleen
maken dezelfde grondprincipes van functie-voorrechten, machtvrijheden, de essentie
(5) E. COORNAERT, Les Corporations en France avant 1789, Parijs, 194110.
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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 van
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 zoover 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 Europeesche samenleving en kultuur, ook de huidige, 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 intelleetueelen, 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
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Boekbespreking
Godsdienst
Charles JOURNET, L'Eglise du Verbe Incarné. Essai de théologie
spéculative. I La hiérarchie apostolique. - Bibliothèque de Ia Revue
Thomiste, Desclée De Brouwer, Parijs, 1941, XVIII-734 blz.
Door de heropleving der belangstelling voor de Kerk gedurende de twintig laatste
jaren, zijn tal van boeken verschenen die haar mysterie trachten te doorgronden.
Doch de wetenschappelijike tractaten waren bijna allemaal in het Latijn geschreven;
daarenboven bestond er nog geen dat een volledige synthese van de theologie der
Kerk onder al haar aspecten ten beste gaf.
In deze leemte komt het werk van Journet voorzien. Het is een grootsch opgevat
essai van speculatieve theologie, nogal klassiek van bouw. De schrijver wil, naar
thomistischen trant, de Kerk verklaren volgens haar vier oorzaken; daaraan moeten
dan ook vier boekdeelen beantwoorden. Dit eerste deel handelt over de dubbele
bewerkende oorzaak, waardoor de Kerk in de wereld wordt gegrondvest, de
wijdingsmacht namelijk, en de rechtsmacht. Alle onderverdeelingen, vertakkingen
en toepassingen hiervan worden een voor een verklaard. Dit maakt het boek tot een
echte mijn van eruditie. Eerst handelt de schrijver over de rol van de apostolische
hiërarchie in het algemeen. Daarna worden afzonderlijk haar twee groote machten
beschouwd. Vooreerst de wijdingsmacht: welk is de zin van den christelijken cultus,
welk is daarin het aandeel van geloovigen en hiërarchie? Volgt een lange uiteenzetting
van ongeveer 500 blz. over de rechtsmacht of jurisdictie in de Kerk. Achtereenvolgens
worden hier besproken: de oorsprong der 'potestas jurisdictionis'; de buitengewone
macht der apostelen als stichters der Kerk; de blijvende rechtsmacht der Kerk zooals
ze nog altijd wordt uitgeoefend, met haar zoo talrijke aspecten: verklarende en
canonieke macht, de verschillende graden van den bijstand van den H. Geest, de
macht van pausen en bisschoppen, enz.
Nochtans, de wetenschappelijke theorieën bekommeren de menschen niet zoozeer
als de vele problemen die daaruit voortvloeien. Hoe dikwijls b.v. werden
*andorsdenkenden of zelfs overtuigde katholieken niet geërgerd, of althans pijnlijk
verrast, door menig ingrijpen der *kerkelijke overheid, waardoor deze aan haar
geestelijke zending leek te kort te schieten of althans de grenzen van haar macht te
overschreden? Daarom ook krijgt het lange hoofdstuk over de verhoudingen tusschen
de canonieke macht der Kerk en de politiek zijn actueel belang. Vooral wordt er lang
uitgeweid over het optreden der Kerk in de middeleeuwsche christenheid: welk was
het statuut van ongeloovigen en Joden in de vroegere steden? hoe ver sterkte de
macht der bisschoppen? met welk recht paste de Inquisitie folteringen en doodstraf
toe? welk was de theologische beteekenis van de kruistochten? hoe kon de oorlog,
tegen de ongeloovigen een heilige oorlog genoemd worden? hoe is het inogelijk de
veroordeeling van Galileï overeen te brengen met de onfeilbaarheid der Kerk? Op
al deze en nog veel andere vragen wordt een helder, afdoend en rustig antwoord
gegeven, zonder partijdigheid voor de kerkelijke hiërarchie, doch ook zonder de
ongedurigheid van sommigen, die in de zwakheden der Kerk hun bevrediging schijnen
te zoeken. Waar het moet, wordt eerlijk bekend dat pausen en bisschoppen gefaald
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hebben; doch tevens worden hun recht en hun plicht verdedigd, om ook in tijdelijke
zaken de eeuwige principes der Kerk te doen eerbiedigen. Alle moeilijke vragen
worden steeds opgelost in het serene licht van de eeuwigheidszending die ze te
vervullen heeft.
Dit geldt b.v. ook nog voor de verklaring van de tijdelijke macht der pausen. Dat
de vroegere pauselijke staten of de moderne Vaticaanstad bewijzen van ontaarding
zouden zijn, zal na lezing van dit boek bij niemand meer opkomen. Terecht doet de
schrijver opmerken dat er sinds het verdrag van Lateranen geen sprake meer is van
politieke heerschappij der pausen: hun tijdelijke macht in de Vaticaanstad is
tegenwoordig zoo onttrokken aan alle politieke drijverijen, dat ze als 't ware heelemaal
is vergeestelijkt en opgenomen in de levenswet van het bovennatuurlijke. Eindelijk
wijst de schrijver nog op de eenheid van wijdingsmacht en jurisdictie in de hiërarchie,
om dan een laatste hoofdstuk te wijden aan de apostoliciteit, aangezien dit kenmerk
betrekking heeft op de werkoorzaak der Kerk.
Dit kort overzicht van den inhoud kan een idee geven van de rijke veelzijdigheid
van het werk. Met groote klaarheid worden de talrijke begrippen bepaald en
systematisch geordend. De zoo overvloedige aspecten van de werking der Kerk in
de wereld worden tot in het detail besproken, en toch geraakt men nergens verward
in de massa bijzonderheden: alles vindt zijn plaats in de structuur van het geheel;
alles krijgt zijn beteekenis en verklaring. Dit vergde van den schrijver een niet geringe
kracht tot synthese; van dit standpunt gezien, is het werk dan ook prachtig geslaagd.
Het doet ons de Kerk aanvoelen als een groot organisme, dat met een machtig doch
rustig evenwicht zijn werking tot in de verst strekkende gebieden laat aanvoelen.
De belezenheid van den schrijver is verbazingwekkend: aan de uiteenzetting der
theorie wordt dikwijls in talrijke en lange voetnota's nog toegevoegd wat groote
theologen, profane schrijvers of andersdenkenden van vroegeren of recenteren datum
(b.v. Machiavelli, Rousseau, K. Barth, Dostojewski, Solovjew) daarover dachten.
Telkens geeft de schrijver blijk van een zeer scherpen geest die in de mijn van zoovele
juiste en valsche systemen den ader der waarheid weet te ontdekken, en hem met
een sekuur gebaar glanzend bloot te leggen. Is het aan ook niet te betreuren, dat de
schrijver ons geen bibliographie heeft geschonken? Het zou
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op veel overzichtelijker wijze getoond hebben uit welke bouwsteenen hij zijn
monument heeft opgetrokken.
Een moeilijk te vermijden euvel, bij zooveel klaarheid en volledigheid, was dat
de stijl er eenigszins zwaar door werd, niet vlot om lezen. Er zijn soms te veel
herhalingen, die de uiteenzetting wel ophelderen doch misschien ook te zeer rekken.
Wij zouden nog een (kleine critiek willen maken op de theorie zelf. De leer van
de ontwikkeling van het dogma (hierin volgt hij letterlijk Marin-Sola) is bij hem wat
te conceptueel gebleven: van de openbaring zouden de Apostelen een rijkere en meer
expliciete kennis hebben gehad dan de Kerk in de latere tijden (blz. 144). Dit past
hij toe op het primaatschap van Petrus (blz. 486-487): van den beginne af zou de
Kerk daar een duidelijk bewijstzijn van gehad hebben. Dit diende meer geschakeerd.
Zeker, veel geopenbaarde waarheden kende men toen nog maar impliciet, zoo b.v.
de Onbevlekte Ontvangenis van Maria (blz. 683); doch die impliciete (kennis gold
slechts den notioneelen inhoud der formules waarin de Apostelen de geopenbaarde
waarheden uitdrukten (blz. 146). Dit schijnt ons moeilijk aanvaardbaar. Uit deze
formule b.v.: 'Maria is vol van genade en de waardige moeder van God' (blz. 683)
kan men het dogma van de Onbevlekte Ontvangenis niet strikt afleiden. Alleen de
dynamische kracht van de liefde en de intense beleving der geopenbaarde waarheden
onder de werking van den H. Geest konden al de rijkdommen los maken en te
voorschyn brengen, die Christus als een verborgen schat in de openbaring heeft
gelegd.
Doch dit is de geringe schaduwzijde van een werk, dat door zooveel hoedanigheden
uitmunt. Al wie over het mysterie der H. Kerk een grondig-wetenschappelijke en
rijk-gedocumenteerde studie verlangt, wordt hier meer dan voldaan.
I. de la Potterie
P. Fr. BRUNO DE JESUS-MARIE, Carmé Déchaux, La Belle Acarie,
Bienheureuse Marie de l'Incarnation. - Desclée De Brouwer, LV - 761
blz.
Het is niet zonder eenige verlegenheid dat men dit boek recenseert. Van den eenen
kant heeft het hoedanigheden die niet gewoon zijn in de hagiographische literatuur;
en daarom ook zou men het enkel met lof willen bespreken. Maar van den anderen
kant wordt het gedeeltelijk ontsierd door gebreken die te opvallend zijn om
stilzwijgend te worden voorbijgegaan.
De 'schoone Acarie' - de schrijver kon haar niet anders noemen, zegt hij, dan haar
tijdgenooten - is Madame Acarie, in den Karmel Marie de l'Incarnation. Geboren in
1566, leefde ze tweeen-vijftig jaar lang. Gehuwd en moeder van talrijke kinderen,
leidde ze niet alleen een heilig leven, met de hoogste mystieke gaven begenadigd;
maar ze arbeidde ook aan de stichting in Frankrijk van den hervormden Karmel van
de heilige Theresia. In de orde bracht ze, na den dood van haar man, de vier laatste
jaren door van haar leven. Ze werd gelukzalig verklaard door Pius VI, in 1791. Een
aanzienlijke reeks biographieën van Madame Acarie is reeds verschenen. De zoo
bekoorlijke schets van H. Bremond in het tweede deel van zijn Histoire du sentiment
religieux en France blijven niet onvermeld. - Het besproken boek wedijvert er mee
in het streven naar objectief, geschakeerd en diep psychologisch aanvoelen. Maar P.
Bruno de Jésus-Marie, die reeds een werkje, getiteld Madame Acarie, épouse et
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mystique, had opgesteld, levert ons nu een echt monumentaal boek. Geen enkele van
de vorige biographieën kan met deze vergeleken worden wat de volledigheid van de
informatie betreft.
Daar het leven van Madame Acarie vooral het leven was van een echtgenoote en
een moeder, heeft de schrijver het willen voorstellen als een karakteristiek voorbeeld
van een in en door den huwelijken staat geheiligd bestaan. Daarom ook richt hij zich
niet vooral tot den clerus of tot de leden van de kloostergemeenschappen, maar
voornamelijk tot de leeken; en niet alleen tot de specialisten in historische of
psychologische vraagstukken, maar tot het groote ontwikkelde publiek. Dit wordt
uitdrukkelijk gezegd, en de titel van het boek, de keuze van de illustraties, menig
detail in de compositie laten het duidelijk begrijpen.
In vele gewone werken van de hedendaagsche hagiographie, blijft de
psychologische interpretatie beperkt bij bondige aanduidingen, ingegeven door enkele
theologische principes en door het gezond verstand. Het peil van dit boek staat veel
hooger. De schrijver maakte gebruik van zijn ruime kennis der mystieke theologie
en psychologie; van medisch standpunt uit onderzoekt hij de buitengewone
verschijnselen van psychischen en somatischen aard die zich in het mystieke leven
van Madame Acarie voordoen. Deze kiesche vragen worden met volstrekte
wetenschappelijke eerlijkheid behandeld. Op historisch gebied is dezelfde bezorgdheid
om totale loyauteit opvallende De bronnen komen volledig tot hun recht zonder
eenige opgedrongen stichtelijkheid. Dit valt in het bijzonder op, waar Madame Acarie,
in een netelige en ingewikkelde zaak, in conflict komt met de Gelukzalige Anna a
Sancto Bartolomeo. Wie droomt van een idyllische heiligheid zonder schokken zal
in verlegenheid geraken. Maar het gebeurt weleens dat, met Gods toelating, 'de
heiligen hier op aarde niet overeen kunnen komen en elkander heiligen' (blz. 381).
De zedelijke gestalte van Madame Acarie is heerlijk genoeg om de proef van een
zoo oprechte biographie te doorstaan.
Haar geestelijk leven en haar bedrijvigheid omheen de stichting van den Karmel
in Frankrijk staan in nauw verband met den persoon van Kardinaal de Bérulle. Wij
moeten het bekennen: wat men over hem in dit boek leest maakt hem niet grooter.
Weliswaar wordt hij geleid door verheven religieuze bedoelingen; maar, afgezien
van zijn nogal onhandige opdringerigheid, verwonderen wij ons over zijn intrigues,
zijn tiranniek gezag en, wat het wonderbare betreft, zijn gretige lichtgeloovigheid.
Wordt de gedachtenis van den stichter van l'Oratoire hier niet even verongelijkt?
Misschien. Wat er ook van zij, vooraleer hieromtrent een oordeel te vellen, zal het
voorzichtig zijn de reacties af te wachten die de bio-
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graphie van Madame Acarie bij de voornaamste kenners van het beginnende Oratoire
zal uitlokken.
De schrijver had over de Gelukzalige Marie de l'Incarnation een eenigszins
definitief boek kunnen schrijven. Hoe jammer dat hij de vrucht van zijn ontzaglijk
werk niet gaaf kon houden! Zijn titel en de zeer gezochte afbeeldingen van Madame
Acarie's gelaat leggen te veel nadruk op haar physische schoonheid. Het
hagiographische genre vergt een ernstiger allure; en het verlangen om zich bij een
ruimeren lezerskring aan te passen zou niet moeten leiden tot iets dat op een gebrek
aan smaak gaat lijken. De concrete ensceneering van sommige episoden maakt het
verhaal ongetwijfeld levendiger, maar zou beter passen in een geromanceerd leven
dan in een historisch werk. Van den anderen kant is het gebruik van technische
woorden weleens overbodig en de stijl is niet altijd even helder De schrijver wil
aantoonen hoe de huwelijke staat de weg was waarlangs Madame Acarie tot de
heiligheid opsteeg. Hieromtrent weet hij dan ook juiste en heilzame dingen te zeggen.
Maar hij dringt onbescheiden aan in het ontsluieren van de echtelijke intimiteit van
de Gelukzalige; en hetgeen hij zegt omtrent aandoeningen van lagere orde waarmede
de mystieke aandoeningen van de jonge bruid gepaard zouden gegaan zijn, is een
hypothese zonder echten grond in de teksten. Het boek is overladen met citaten, en
het verwijzingssysteem, door den schrijver gekozen, is eerder ingewikkeld. We
begrijpen dat getuigen en vroegere levensbeschrijvers overvloedig aangehaald worden;
maar was het wel onontbeerlijk den tekst met veelvuldige citaten uit moderne
philosophen, theologen en letterkundigen te bezwaren? De gedachten van den schrijver
zijn echt oorspronkelijk; zijn tekst kon hem meer eigen zijn.
Al hebben we de aandacht op gebreken moeten vestigen, toch blijft het boek van
P. Bruno de Jésus-Marie interessant, zeer leerzaam en werkelijk stichtend. Heel
dikwijls komt er Madame Acarie zelf aan het woord. De persoonlijkheid van deze
Gelukzalige, zoo rijk bedeeld met natuurlijke en bovennatuurlijke gaven, is
buitengewoon aantrekkelijk.
Ed. Dhanis
P. Dr. ZENO O.F.M. Cap., Newman's leer over het menschelijk denken.
Inleiding op Newman's Grammar of Assent en zijn psychologische
ontdekking: de illatieve zin. - Dekker & van de Vegt, Utrecht, 1943,
VII-306 blz., fl. 4.90.
Newman is vooral een religieus denker. In verband echter met het probleem van het
toetreden tot het geloof, heeft hij jarenlang gezocht naar de oplossing van een
epistemologische vraag: op welke wijze komen wij, met ons spontaan denken, tot
overtuigingen die we dikwijls door expliciete redeneeringen niet zouden kunnen
verantwoorden? Deze vraag heeft hij ex professo behandeld in zijn Essay of a
Grammar of Assent, en zijn oplossing ervan heeft hij samengevat in de beschrijving
van wat hij genoemd heeft de 'illative sense'. Het boek van Dr. Zeno, dat gewijd is
aan de leer van Newman over het menschelijk denken, is dan ook eerst en vooral
een studie geworden over den 'illatieven zin'.
Deze wordt eerst bepaald als een kenvermogen dat het expliciete logische
redeneeren moet aanvullen. Vooral bij het kennen van de concrete zaken schiet
immers dit redeneeren te kort, zoodat de illatieve zin dan het voornaamste werk moet
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verrichten. Hij functioneert snel en op een onnaspeurlijke wijze, en de eenheid van
zijn akten springt sterk in het oog. Hij is veelvuldig en staat onder den invloed van
ieders persoonlijkheid. Bij het concludeeren omtrent feiten bevat hij in zichzelf het
uiteindelijke waarheidscriterium.
De groote vraag nu omtrent den illatieven zin van Newman is volgende: heeft men
hier te doen met een irrationeel instinct of gevoel dat de redeneering zou vervangen
of aanvullen; of liever met een impliciete redeneering die rijker en veelvuldiger kan
zijn dan de expliciete? In het eerste geval meent Dr. Zeno, zou Newman's leer sterk
irrationalistisch zijn en niet bestand tegen ernstige bezwaren; in het tweede geval
echter Komt ze voldoende overeen met de traditioneele Philosophie. Dit is juist,
ofschoon men wel opmerken mag dat de Heilige Thomas, naast een impliciet
redeneeren, ook een 'cognito per connaturalitatem' aanvaardt, die tot geen redeneeren
herleidbaar is.
Na een grondig onderzoek van de Grammar of Assent, komt Dr. Zeno tot de
conclusie dat de illatieve zin wel samenvalt met het impliciete redeneeren. Hij blijft
nochtans een groote psychologische ontdekking van Newman, 'omdat niemand voor
hem zoo helder en breedvoerig, zoo concreet en tastbaar dit vermogen heeft
beschreven in zijn wezen, draagwijdte en waarde'.
Ed. Dhanis
H. DENIFLE O.P., De weg van verlichting. Eerste deel. Uit het Duitsch
vertaald door D. De Pauw O.P. - Geloofsverdediging, Antwerpen. 206
blz., Gen. Fr. 34, geb. Fr. 40.
Deze vertaling van 'Das geistliche Leben' is een echt Enchiridion voor den geloovige
die het oprecht meent, en zijn leven tegenover God en zichzelf ernstig wil opvatten;
het biedt een rijkdom aan van geestelijke raadgevingen, afgeleid uit een duidelijke
leer en steunend op de eeuwenoude menschenkennis en ervaring der kerkelijke
traditie; zoo krijgen wij een ascetisch handboekje waarnaar men kan teruggrijpen
zonder het bij een enkele lezing uit te putten. Geen uitgerafelde betoogen of lange
beschouwingen; geen zoeken naar sensationeele voorstelling, waarin de moderne
geestelijke literatuur zich wel eens aan de reklame-methodes heeft aangepast, zoodat
zij, evenals deze, de blijvende waarde voor het onmiddellijk succes verwaarloost.
Zoo dit boekje modern is en blijft, dan is het wel door zijn kernachtigheid: ieder
woord draagt, en elke zin brengt ons een stap verder. De nuchtere, bijna strakke wijze
waarop in korte hoofdstukken de grondslagen van het ascetische leven worden
uiteengezet, laat toepassingen en gevoelens aan de activiteit van den lezer over.
Hoewel enkele hoofdstukken uitsluitend voor kloosterlingen zijn bestemd, is het ook
leeken, die naar een rijker en vaster Christendom streven, ten zeerste aan te bevelen.
A. Deblaere
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Dr. Georg HAHN, Werkbuch der Kirchengeschichte (3 Deelen). Ie Deel:
Die Kirche der Märtyrer und Katakomben. (2e druk XI + 474 blz. +
47 werkbeelden met commentaar als los bijvoegsel). IIe Deel:Die
abendländische Kirche im Mittelalter. Ihr äusserer Aufbau. (XIV +
415 blz. + 67 werkbeeiden met commentaar als los bijvoegsel). - Herder,
Freiburg i. Br., 1941 en 1942, ing. RM. 8,60 en 7,80, geb. RM. 10,60 en
9,60.
Bij het lezen van deze kerkgeschiedenis treft af en toe een nieuw inzicht, een
origineele manier van voorstellen; maar liever dan hierbij te verwijlen, verkiezen wy
onmiddellijk in te gaan op de methode van dit werk.
De moderne mensch, in tegenstelling met den Renaissahce-mensch, wordt er zich
meer en meer van bewust, dat hij gegroeid is uit het verleden, dat hij zichzelf beter
begrijpt naarmate hij de geschiedenis van zijn volk en van de kerk kent, en dat hij
zich ten volle ontplooien zal indien hij tegen de traditie aanleunt. In het
geschiedenisonderricht echter wordt menigte ijverige geschiedenisleeraar er pijnlijk
door aangedaan, hoe de meeste leerlingen van dezen cursus een zuiver geheugenvak
maken, en er werkelijk geen interesse voor toonen. Anderzijds is de moderne jeugd
er niet meer voor te vinden op school slaafs de voorgedragen stof op te nemen, maar
zij wil mee handelen, zich een zelfstandig oordeel vormen, zelf als het ware de kennis
veroveren. Om dien nood aan dieper geschiedkundig inzicht en beleven, en dien
drang by de jeugd naar een persoonlek verworven kennis tegemoet te komen, heeft
de auteur dit werkboek van de kerkgeschiedenis opgesteld.
Een eerste eigenaardigheid is, dat de schrijver niet de chronologische orde van de
feiten volgt, maar dezelfde periode van verschillende standpunten uit belicht, in
elkaar aanvullende 'Langschnitte'. Aldus, in het Ie Deel, na het leven van de primitieve
Kerk (33-100) te hebben beschouwd, behandelt hij de Kerk der tweede en derde
eeuw, in haar verdediging tegen de vijanden van buiten en tegen de innerlijke
vijanden, in haar organisatie naar buiten en haar structuur naar binnen. De indeeling
van den eersten der twee banden over de Middeleeuwen, is nog sprekender: I De
Kerk breidt zich uit (bl. 1-155); II De Kerk organiseert zich (bl. 156-299); III De
ladende Kerk (bl. 300-338); IV De Kerk in afweer en tegenaanval (bl. 339-384). De
innerlijke ontwikkeling der Middeleeuwsche Kerk zal in den tweeden band van het
tweede deel ter sprake komen.
Het typische echter van deze werkboeken ligt nog elders. Om het persoonlijk
oordeel uit te lokken en daardoor een grondige vorming te geven, laat de auteur de
gelijktijdige bronnen zelf spreken: ongeveer de helft van den tekst bestaat uit
aanhalingen uit de schrijvers die leefden ten tijde der verhaalde gebeurtenissen. Toch
heeft dit werk niets van het mozaïekachtige der boeken van historische lectuur. De
vaak lange citaten worden door den schrijver passend ingeleid, handig met elkaar
verbonden en ten slotte samengevat. Daardoor hebben wij een aangenaam leesbare
tekst voor ons, met het pikante van de contemporaine schrijvers zelf te hooren spreken.
De aanhalingen zijn in Romeinsche letter, de tekst van den auteur is in Gotische letter
en een enkele aanhaling uit een hedendaagschen schrijver is in kleine Gotische letter,
zoodat er zelfs typographisch niets op af te dingen is. Op elk hoofdstuk volgt er een
'Ergänzung', waarin interessante gegevens over de aangehaalde schrijvers en hun
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geschiedkundig werk worden verstrekt. Ten slotte geeft de auteur in een 'Auswertung'
eenige steekwoorden voor een mogelijke voordracht, een volledige opgave van alle
geciteerde teksten, met bronnen verwijzing en een reeks vragen die tot persoonlijk
nadenken aanzetten. Aan het boek is een uitvoerige tijdstafel, een lijst der
kerkvergaderingen en pausen, een lang namen-, zaak- en plaatsregister en ook een
uitgebreide literatuuropgave toegevoegd.
Indien het beperkt aantal bladzijden van dit tijdschrift het ons niet verhinderde,
zouden wij nog graag een overzicht gegeven hebben van een of ander hoofdstuk.
Het boven gezegde moge volstaan om aan te toonen, hoe hier echt een werkboek en
niet een leerboek is tot stand gekomen. Voor geschiedenis- en godsdienstleeraars,
voor studenten aan de hoogeschool, voor allen die een studiekring te ledden hebben,
is dit boek uiterst nuttig, om niet te zeggen onmisbaar: allen ook, die in
kerkgeschiedenis belang stellen, hebben hier hun gading gevonden. De Kerk uit 'de
vroegste eeuwen en de Kerk uit de tijden van haar hoogste triomfen staat levend voor
ons en spreekt tot ons uit de documenten van haar geschiedenis; zij wekt deelname,
medebeleven en verbondenheid; zij zet aan tot liefde en bewondering; zij sterkt en
staalt ons in den harden strijd van deze en van de komende dagen.
M. Dierickx
Ons Geestelijk Erf. Studiën over de Nederlandsche vroomheid van af de
bekeering tot circa 1/750. Bezorgd door de Ruusbroec-Vereeniging. Eerste
deel. - Lannoo, Tielt, 1943, 244 blz., Fr. 100 voor de twee deelen.
In 1926 gesticht, gaat het tijdschrift Ons Geestelijk Erf met deze aflevering zijn
zeventienden jaargang in; deze jaargang zal uit twee boeken bestaan, van ongeveer
500 bladzijden samen.
De inhoud is heel gevarieerd. Dr. Theo Luykx schrijft over 'Gravin Johanna van
Constantinopel en de godsdienstige vrouwenbeweging in Vlaanderen gedurende de
eerste helft der XIIIe eeuw': een heel lezenswaardige studie naast 'Het ontstaan der
begijnhoven', dat L.J.M. Philippen onlangs liet verschijnen. - Prof. Stephanus Axters
O.P. handelt over 'Quaestio disputata' en 'Quaestio de quolibet' in de
Middelnederlandsche literatuur'; voor het eerst wordt de invloed van de School en
van de Scholastiek nagegaan op de ontwikkeling van de Dietsche Letteren. - Dr.
D.A. Stracke S.J. geeft en bespreekt 'de origineele tekst der XV Pater op het Lijden
des Heeren en diens latere lotgevallen'. Het gaat om vijftien gebeden ter eere van
Jesus' lijden, door een handschrift van 1339 bekend en waarschijnlijk van een ouderen
hier afgedrukten tekst afhankelijk. - Fl. Prims
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levert een 'historiek van de gewone gebeden'; in 1942 toch legden Hunne
Hoogwaardigheden de Bisschoppen van België, aan de geestelijken en geloovigen
van ons land, een herzienen tekst van de 'gewone gebeden' op. - A. Ampe S.J.
beschrijft en beoordeelt 'een XVII-eeuwsch verzamelhandschrift met mystieken
inhoud': in de zeventiende eeuw, besluit hij, waren er nog haarden van intens mystiek
verlangen, - en voor de Pelgrim-Pulle-studie, door Pater Reyepens eens aangevat
(O.G.E., 1929), is deze codex van groot belang.
Beter dan door den inhoud, konden we de waarde van dit boek wel niet aangeven.
E.J.
Pater CUTHBERT VAN BRIGHTON O.F.M. Cap. Het leven vak Sint
Franciscus van Assisi. Geautoriseerde vertaling uit het Engelsen door
Pater Heribertus O.F.M. Cap. Omslagteekening en verluchting door Albert
Verschuuren. - Brepols, Turnhout, 1942, 398 blz., ing. Fr. 150, geb. Fr.
175.
Even wonderbaar was Franciscus' leven op aarde, in de eerste helft der dertiende
eeuw; even wonderbaar zijn voortleven sindsdien, in Kerk en cultuur. De wereldbrand,
dien hij ontstak, flakkert altijd weer op; de 'minnezangen' van dezen troubadour
wekken nog altijd nieuwe echo's; de verrukkende avonturen van den dolenden ridder
lokken altijd nieuwe minnaars naar het Kruis en den Heer. Geen ordestichter werd
aan zijn orde meer ontnomen; geen Heilige werd meer ontnomen aan de Kerk zelf;
geen gestalte misschien werd, in de meest verscheidene vormen vair kunst en cultuur,
zoozeer gemeengoed. Een paar jaren geleden verscheen een studie met bloemlezing
over Sint Franciscus in onze Nederlandsche letterkunde (door Bruno Vijdt;
Sint-Franciscus-drukkerij, Mechelen, 1941); het ware een levenswerk Sint Franciscus
in de wereldliteratuur en, in de kunst te willen behandelen.
Wij kennen de Franciseus-boeken van Chesterton, van Jörgensen, van Timmermans;
elk van de drie legt op een andere wijze bloot wat Franciscus voor den
hedendaagschen geloovige steeds zijn kan. Doch graag benaderen we ook den
historischen Franciscus, en dan luisteren we het liefst naar de Franciskanen, die van
binnen uit den geest kennen van hun Vader Franciscus. Dan grijpen we naar De man
die gekruisigd werd van Pater Quirinus van Alphen O.F.M. Cap. (Helmond, 1939)
of, beter nog, naar deze nieuwe vertaling van de allerbeste onder de
Franciscusbiographieën, die van Pater Cuthbert van Brighton.
De vertaling en de uitgave verdienen allen lof. Het verbaast ons alleen dat we
nergens een verwijzing vinden naar de vertaling van hetzelfde werk, door Pater
Eleutheer van Lichtervelde O.F.M. Cap., enkele jaren geleden verschenen.
Em. Janssen
Johannes JOERGENSEN. - De Gelukzalige Angela van Foligno. Uit het
Deensch door P. Stanislas Van de Velde, Minderbroeder. - Tweede uitgave.
Sint Franciscus-Drukkerij, Mechelen, 1942, 112 blz., Fr. 12.
Een nieuwe uitgave van dit degelijke werkje van den grooten bekeerling en
Franciskuskenner. Na een bondige geschiedkundige inleiding wordt ons de
zielsgesohiedenis van de Zalige Angela verhaald, hoofdzakelijk aan de hand van
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goedgekozen teksten uit haar eigen weren, zooals die door den getrouwen broeder
Arnold werden opgeschreven. Niets is boeiender dan den opgang te volgen van deze
gelukzalige naar een grooter volmaaktheid en vereeniging met God; ook voor lezers
die aan profane lectuur gewoon zijn, verliezen de woorden dezer mystieke nooit hun
aantrekkingskracht. Steeds opnieuw wordt men getroffen door haar onmiddellijk
ervaren, haar gansch persoonlijk en zoo menschelijk pakkend beleven van de groote
elementaire geloofswaarheden en -waarden.
Wij twijfelen er niet aan of nu meer dan ooit zal het wonderbare leven en getuigenis
van deze begenadigde vrouw den weg vinden naar het hart van ons volk. Hoe jammer,
dat dergelijke ascetische en hagiographische kleinliteratuur op taalgebied zoo dikwijls
in gebreke blijft; ook hier verladen storende fouten het peil der publicatie.
A. Deblaere
E. H. Kanunnik Joz. COENEN. De zwevende monstrans van Faverney.
- Sint Franciscus-Drukkerij, Mechelen, 1942, 125 blz., Fr. 18.
Faverney is een kleine gemeente, gelegen in het Fransche departement Haute-Saone.
In het jaar 1608 had daar een wonderbare gebeurtenis plaats. Zij staat vermeld op
een Inschrift van 1622, dat in de kerk der gemeente ingemetseld is, en waaruit wij
eenige zinnen aanhalen: 'Tot vereering van net H. Sacrament waren gedurende den
nacht op het uiteinde der tafel (lees: van het altaar) twee lampen brandend gebleven.
Een dezer, zooals men veronderstelt, gevallen zijnde ontstak het altaarkleed en de
versieringen en brandde zoodanig dat tabernakel en altaar vuur vatten en opbrandden.
De HH. Hostiën echter, orschoon zeer berookt, bleven ongedeerd te midden der
vlammen en, wat meer is, de zilveren monstrans die meer dan een mark woog, schoof
wonderbaar, de hostiën uit de vlammen verwijderende, een weinig naar achter en
bleef drie en dertig uren in de lucht hangen, zonder anderen steun dan Gods almacht,
zoodat het volk in zeer groote menigte kwam toegeloopen'.
Kanunnik Coenen heeft critisch willen onderzoeken waarop dat alles steunde, of
de gebeurtenis wel bewezen was. Zijn antwoord luidt bevestigend. De critische studie
is doorgaans nauwkeurig en streng. Ik meen toch een aanmerkelijke fout te moeten
vaststellen, d.i. de onjuiste vertaling van een belangrijk getuigenis (blz. 77). De oude
fransche tekst, door schrijver zelf aangehaald, zegt als volgt over het dwarsstuk van
het kruisje dat op de 'zwevende' monstrans stond: 'Il fut reconnu par le dit Rév. père
Vincent ne toucher du tout, ains comme Ie gros de l'épaisseur d'un bon gros couteau
contre un lien serrant un feuillage'. 'Het werd erkend,' vertaalt Kanunnik Coenen, 'in
't geheel niet te raken, maar de dikte van een flink mes (gescheiden te zijn) van een
ring, die een ijzeren sierblad van de tralie omknelde.» In plaats van de cursief ge-
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drukte woorden zou men m.i. hebben moeten schrijven: 'in het geheel niet te raken,
tenzij ongeveer de dikte van een flink mes tegen een ring, enz.'.
Ed. Dhanis
T. LINDEKRUIS, Paulus de vurige. - Jeugdreeks, Davidsfonds, Leuven,
1943, 148 blz.
Jongens van rond de dertien zullen dit boek over den grooten Apostel met geestdrift
lezen. Het is levendig geschreven, in een verhaaltrant die slechts boeien kan.
Bij ouderen zullen wellicht de enkele gebreken van dit werkje opvallen: meest het
te sterke 'vulgariseeren' van Sint Paulus, die wel eens in een te enthoesiaste
beschrijving wordt herleid tot een soort krachtpatser.
Toch zal het boekje veel goed stichten en blijft het verdienstelijk, omdat de jeugd
niet vroeg genoeg in contact kan worden gebracht met de begeesterende
Paulus-gestalte.
J.B.
Dr. Th. VAN TICHELEN, De zingende molen. - Geloofsverdediging,
Antwerpen, 1942, 253 blz.
Deze nieuwe bundel van 65 weekbladartikelen legt eens te meer het verbazend talent
bloot van Dr. Th. Van Tichelen, zijn nooit gestelpte inspiratie, zijn gulle bonhomie,
zijn gezond realisme, zijn veelvuldige menschenkennis, zijn even overtuigende als
eenvoudige vroomheid. Volkslectuur van de allerbeste soort; maar dan van de hand
van een kunstenaar, die ook een ijverig priester is! Heel warm aanbevolen.
E.J.
L. DE WITTE, Pr., De aalmoezenier op het vacantie-heem. - Kinderen
in vacantie, De Pijl, Leuven, 1943, 99 blz.
Op weinige bladzijden vinden we hier enorm veel en zeer praktischen goeden raad
over het werk van den priester in dat zoo bevoorrechte en eenige milieu, het
vacantie-heem. Voral het hoofdstuk over de biecht geeft blijk van een fijn aanvoelende
ervaring. De documentatie achteraan is van zulk groot nut, dat meer dan een
aalmoezenier ze wellicht nog uitgebreider zal wenschen.
B. De Wint
H. VAN GESTEL, SS. CC., Het witte legioen. - Paters van de Heilige
Harten, Leuven, 182 blz.
Een kort overzicht wordt ons hier geboden van den groei en de werking der
Picpuscongregatie der HH. Harten van Jesus en Maria. Sinds honderd jaar arbeiden
de Paters op de talrijke eilanden van den Stillen Oceaan, en het laatste decennium
ook in Belgisch Kongo. Mannen van het formaat van een Fierens, uit de Kempen,
een Terlijn van Kortrijk, een Damiaan van Tremeloo, behooren tot dat sterk geslacht
der groote missionarissen die zoo talrijk uit ons volk zijn opgestaan. Moge hun
voorbeeld navolgers vinden bij zoovele jongeren, die den noodkreet der zielen gehoord
hebben.
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I.d.l.P.
Dr. Antoon VLOEMANS, Augustinus' bekeering op het keerpunt der
tijden. - Leopold, 's Gravenhage, 1942, 122 blz.
Binnen het korte bestek van niet veel meer dan een honderdtal bladzijden, behandelt
de schrijver in drie hoofdstukken achtereenvolgens Rutgustinus' leven en wereld,
zijn 'Belijdenissen' en zijn godsleer en wijsbegeerte. Aldus schetst hij voor den lezer
een overzichtelijk beeld van het meest markante in Augustinus' persoonlijkheid,
zooals deze in diens leven en schriften te voorschijn treedt. Van dit standpunt uit is
het begrijpelijk dat de auteur zich voornamelijk heeft gehecht aan de 'Confessiones'
en dat hij zich in hoofdzaak op dit werk van den kerkleeraar heeft gebaseerd voor
het bondig uitbeelden van diens geestelijken ontwikkelingsgang. Eén hoofdstuk is
speciaal aan Augustinus' meesterwerk gewijd en de twee overige leunen er zoo dicht
mogelijk bij aan. Mede hieraan is het wellicht te danken dat de schrijver nergens in
droge, teohnisch-wetenschappelijke uiteenzettingen vervalt, doch integendeel, met
een merkwaardig meesterschap over taal en stijl, op de meest levendige en boeiende
wijze, ons een scherp afgelijnd beeld weet te teekenen van Augustinus' geniale
oorspronkelijkheid. Jammer dat het onbegrip van Dr. Vloemans omtrent het christelijk
geloofsleven, en zijn vooringenomenheid tegen de KatholiekeKerk hem aanhoudend
tot een onjuiste, meermalen zelfs onrechtvaardige en kleineerende beoordeeling
leiden van Augustinus' practische levenshouding en van zijn speculatieve, door de
openbaring geïnspireerde, inzichten.
M. De Brabandere

Wijsbegeerte
Bruno SNELL, Leben und Meinungen der sieben Weisen. - Heimeran,
München, 1943, 174 blz., RM. 4.
Wie heeft er niet hooren spreken over de zeven Wijzen? Tot diep in de Middeleeuwen
heeft hun legende nagewerkt, zooals o.a. blijkt in onze literatuur door den roman
Van den VII Vroeden van binnen Rome en De Hystorie van die Seven Wijse mannen
van Romen. Wilt u over deze zeven Wijzen het fijne weten, lees dan dit mooie boekje.
B. Snell heeft hier al de bronnen verzameld die in de Grieksche literatuur verspreid
liggen en op deze zeven gestalten - die zich bij Hermippos tot zeventien
vermenigvuldigden, met verzoek er zeven uit te kiezen - eenig licht werpen.
Telkens geeft de schrijver een inleiding, gevolgd door de Duitsche vertaling naast
den Griekschen tekst. Vervolgens zien we wat er van de Grieksche wijzen is geworden
in de Romeinsche kultuur (waar natuurlijk het Ludus septem Sapientum van Ausonius
ter sprake komt) en tenslotte in de Middeleeuwen die de Zeven Wijzen - naar het
voorbeeld van Clemens van Alexandrië - als 'profeten' van Christus voorstellen,
totdat ze, onder den invloed van Oostersche vertellingen en met Oostersche of barokke
namen voorzien (zij heeten nu Banxillas, Anxillas, Tintellus, Maelquidart, Cathoen,
Jesse en Mauras!) de verhalende literatuur van de Middeleeuwsche volkeren kwamen
verrijken.
F. De Raedemaeker

Streven. Jaargang 11

55
Jahrbuch der Schweizerischen Philosophischen Gesellschaft. Annuaire
de la Société Suisse de Philosophie. - Verlag für Recht und Gesellschaft,
Basel, 1942, 174 blz.
In dit jaarboek werden tien bijdragen opgenomen - waarvan de helft in het Duitsch
en de helft in het Fransen - van verschillende professoren aan de Zwitsersche
universiteiten. Zooals de voorzitter van het Zwitsersch philosophisch genootschap,
de heer J. de la Harpe, het in het voorwoord laat opmerken, werd er geborgd voor
een zoo groot mogelijke verscheidenheid. Haast alle gebieden van de wijsbegeerte
worden door de eene of andere bijdrage vertegenwoordigd. We vestigen vooral de
aandacht op deze van M. de Muyninck O.P. over La base métaphysique de la
personnalité en op twee andere over de philosophie van M. Heidegger: de eene van
H. Barth: Philosophie der Existenz, de andere van G. Spiess: Wege der neueren
Philosophie in Martin Heidegger. Al de bijdragen overigens zijn het lezen waard en
getuigen voor het hooge peil van het philosophisch onderwijs in Zwitserland.
F. De Raedemaeker

Taal- en letterkunde
Prof. Dr. Marius VALKHOFF, De expansie van het Nederlands. - Tweede
druk, Manteau, Brussel, 1943, 77 blz., ing. Fr. 45.
Dank zij de hedendaagsche belangstelling voor nationaliteit, overlevering, volksaard
en andere verwante begrippen, komt deze tweede uitgave, twee jaar pas na de eerste,
nog goed op haar tijd. De geleerde Amsterdamische hoogleeraar bundelt vier studiën,
alle even bevattelijk en aantrekkelijk, alle getuigend van wetenschappelijke
bevoegdheid. 'Wat is Nederlands?' heet de eerste. Het antwoord op die vraag is de
beknopte geschiedenis van onze taal, vanaf de eerste bewoners der Lage Landen en
hun eerste overweldigers, doorheen de vier Westgermaansche expansies (onder de
Romeinen, onder Clovis, in de dertiende en veertiende eeuw, in de zeventiende eeuw)
waartegenover de drie Romaansche cultuurgolven (de oude Romeinen, de kerstening,
de achttiende en negentiende eeuw), - en niet zonder verbazing vernemen we dat het
Nederlandsch niet alleen binnen zijn beperkt gebied tot eenheid werd gebracht, maar
dat in Frankrijk, in Duitschland, in geheel Zuidelijk Europa zijn invloed goed
merkbaar blijft en dat het, vanaf de zeventiende eeuw, naar alle werelddeelen werd
overgebracht... De daarop volgende opstellen, 'Ontstaan en betekenis van de
Frans-Nederlandse taalgrens - Het Nederlands in de Romaanse talen - Het Afrikaans',
komen als bijzondere illustraties voor bij het eerste algemeene overzicht.
Met hoeveel genoegen en nut tegelijk lazen we deze zoo zakelijk gestoffeerde,
zoo overzichtelijke, zoo onderhoudende studiën; met hoeveel fierheid; met een steeds
groeiende nieuwsgierigheid en vreugde
Em. Janssen
MARNIX GIJSEN, Peripatetisch onderricht. Nieuwe Kroniek der Poezie.
- Standaard-Boekhandel, Antwerpen, z.j., 195 blz., Fr. 35.
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Marnix Gijsen zet hiermede zijn wandeling door de hedendaagsche Nederlandsche
letteren voort, nu eens met een plonzenden steen in den vijver een al te drukke
bastaardnachtegaal tot zwijgen brengend, dan weer een oogenblik oprecht
bewonderend luisterend naar het nieuwe lied van een authentiekeren zanger. Het is
natuurlijk altijd eenigszins geriskeerd over een nog al te onbestorven literatuur een
oordeel te vellen. Nochtans, voor zoover de geringe afstand die wij ondertusschen
toch reeds op de besproken werken gewonnen hebben het toelaat, zal iedereen die
onbevangen tegenover de zaak staat, eerlijk moeten bekennen, dat de kritiek van
M.G. doorgaans, om niet te zeggen zoo goed als altijd, juist was.
Wat verder in deze poëziekronieken het meest treft is de onmiddellijkheid der
typeering, de onverholen directheid en concretie der idee, en de in Zuid-Nederland
eerder zeldzame correctie en tevens zakelijke elegantie van taal en stijl. - Dat een of
ander auteur, wien de eer van een bespreking ten deel viel, misschien maar alleen in
een bladzijde van dit peripatetisch onderricht den tijd overleven zal, is natuurlijk niet
precies de schuld van M.G. (cfr. Streven VIII, Februari 1941, 195).
L. Vander Kerken
† Dr. C. GODELAINE, Wat is theaterkunst? Een belangrijk essay over
theaterkunst, waarin bewezen wordt dat de bron van het tooneelstuk de
interne actie is en niet de gesproken tekst. - Manteau, Brussel, z.j., 92 blz.
'Theaterkunst', betuigt de auteur, 'is dramatisch, gericht op het zien en het hooren;
ze groeide uit intens innerlijke bewogenheid, uit interne actie' (blz. 20). De interne
actie is dus hoofdzaak; binnen het raam van het tooneelstuk kan zij op allerhande
wijze aanwezig zijn. Haar aanwezigheid alleen geeft, aan 'de externe handeling',
dramatische waarde (cfr. bl. 53); in de onderlinge harmonie van spel en woord komt
zij tot uiting, soms van aanvullende muziek en dans.
Niet dan met een .hulde aan den overleden schrijver, tientallen van jaren op het
gebied der theaterkunst werkzaam en van wie deze studie de laatste moest zijn, mogen
we onze bespreking aanvangen. Duidelijk ligt heel veel ervaring in dit werk besloten,
dat het langzaam gerijpte inzicht voorstelt van een man van het vak. Even betreuren
we echter dat Dr . Godelaine de tooneelbeweging der laatste jaren te weinig uit het
oog verliest; - dat 'sire le mot' bijna zijn nachtmerrie is geworden; - dat het tooneel
(gelijk hij net voorstaat) te gemakkelijk verhevenheid, wijding en de min of meer
sacrale sfeer zal verliezen; - dat (om alles samen te vatten) eenigermate de sereenheid
ontbreekt, waarbij alleen het vergezicht ruim is en diep kan gegraven worden. Zoo
ontvingen we een heel nuttig en suggestief betoog over het actueele tooneel, zijn
richting en gevaren; de vraag echter 'wat is theaterkunst?' werd niet precies noch
praegnant beantwoord.
Em. Janssen
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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 1878-1881.
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 hg voordrachten in verschillende steden van
Holland; deze reisbrieven volgen daarvan het verloop ... Daarbij heeft de 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 (1880-1887), drie van haar aan den Vlaming Aloïs van Lerberghe (1903).
Den ouder geworden Multatuli leeren 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 elken 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
Franciscus-Drukkerij, Mechelen, 1943, 168 blz.
Lambert Swerts en Hilarion Thans zijn goede vrienden; daardoor juist was de eene,
voor een biographische 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 geïgnoreerd.
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 krijgsaalmoezenier, 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 eenigszins
de verfijnde cultuur. Al stelt hij bepaalde stukken te hoog ('Dit is de wind' b.v., op
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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 '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
biographic 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, by
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 'Gij zijt mijn tochtgenoot, gij en de dood'; zoo
wordt de eenzaamheid 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.
'Gelijk een schelp, geworpen door de zee, te gonzen ligt op 't strand,
en gansch den dreun 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 BELDER, Epimenides' ontwaken en andere gedienten. Manteau, Brussel, 1943, 78 blz.
Deze gedienten van De B. bezitten een bepaalde gebondenheid en een zeker
dynamisme, die van ver en ook wel eens van dichtbij doen denken aan Gorter's Mei.
Niet altijd natuurlijk is de gelijkenis zoo op vallend als p. 48: '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 heeten 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 poetisch gevuld is.
L. Vander Kerken
Louis Paul BOON, De voorstad groeit. - Manteau, Brussel, 1943, 445
blz., ing. Fr. 65, geb. Fr. 85.
'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 leden, aan dezen roman,
den Leo J. Krijnprijs 1942 toe; allen vonden hem 'de openbaring van deze prijsvraag'.
Want de auteur zou 'over een opmerkelijke vormkracht' beschikken; 'over een
omvangrijke eigen stof en wereld' zou hij 'een persoonlijke visie' te brengen hebben;
zijn groote verdienste zou 'in het vermogen (liggen) 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 e jury '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
'kunstwerk' niet dragen mag. De auteur verzinkt in het veelvuldige leven dat hij
opriep: ergens in de voorstad loopt hij, in steeds grauwere en smallere steegjes, steeds
meer verloren. Van compositie, van een begin en een einde, geen ander spoor dan
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een zekere climax, die tot het onwaarschijnlijk-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 beteekenisvol 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 'zijn 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 Bemmel, 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 de geestelijkheid, 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-literair euvel) is Dr. Vlimmen een gespleten
personage geworden: de rondborstig-kloeke veearts en het beklagenswaardig
slachtoffer der priesterlijke intrigues dekken elkander in geenen deele. Ten tweede
had de schrijver, zoo verontwaardigd als Dr Vlimmen belasterd wordt, aan de eer
van de geestelijkheid moeten denken, die men ook niet zonder schuld bezoedelen
mag. Toegegeven dat onder de geestelijkheid kleine menschen en verkeerde
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doenwijzen aangetroffen worden: van het geheele corps biedt het hier voorgestelde
toch slechts een walgelijke caricatuur; en wat deze procedure in huwelijkszaken
betreft: we hadden wel graag het oordeel vernomen van een bevoegd scheidsrechter,
die, het geheele dossier voor oogen, uitspraak zou hebben gedaan. Tekortkomingen
komingen had hij er misschien in ontdekt; maar zeker de onverantwoorde houding
niet vanwege de Kerk, zooals ze hier verteld staat en herhaald.
Het maakt ons den indruk als zou Mr Roothaert dit werk in een vlaag van
antiklerikale verontwaardiging hebben geschreven. In alle betwisten we den
objectieven geest waarmede de feiten staan voorgesteld, - en, zelfs bij geleden onrecht,
is roman en een beroep op de volksmassa het rechte heilmiddel dan wel?
Em. Janssen
Jan H. EEKHOUT, Leven en daden van Pastoor Poncke in Vlaanderen.
Vlaamsche uitgave. - Vlaamsche Boekcentrale, Antwerpen, 249 blz., ing.
Fr. 39, geb. Fr. 54.
Wij recenseerden destijds de Hollandsche uitgave van dit boek (Streven IX, 344);
we maakten toen het voorbehoud dat enkele bijzonderheden en uitlatingen minder
katholiek aandeden. Dat voorbehoud valt nu weg; het overige van onze schrijven
eenvoudig over.
'De dorpspastoor is, bij onze literaire vertellers, geen zeldzamen verschijning; in
de laatste jaren hebben Timmermans, Claes, Coolen, Fleerackers, Van Oldenburg
Ermke (om slechts de voornaamsten te noemen) zijn gestalte herhaaldelijk sympathiek,
eigenaardig, bewonderenswaardig uitgeteekend. Pastoor Poncke, over wien Jan
Eekhout hier vertelt, hoort bij Pastoor Campens, Pastoor Munte, Pastoor Goedelterre,
Nonkel Pastoor thuis; het meest gelijkt hij, zonder daarom minder aan Pastoor Vogels
of aan den Pastoor uit den Bloeyenden Wijngaerdt te doen denken, op Rector
Lodewijk van Haecke, - en met recht plaatste de auteur volgend motto van Albert
Plasschaert vooraan: 'Humor is een zacht moedig zijn'.
'De verhaaltrant van Eekhout ligt halverwege tusschen dien van Timmermans en
dien van Streuvels. Minder bij de werkelijkheid aanleunend dan die van Claes, doet
hij, gelijk bij Timmermans en Fleerackers, sterk fantastisch aan; maar met een breeden
epischen zwier, welke ons in de nabijheid brengt van Streuvels. Hij is thans een van
onze allergrootste dichters en prozaschrijvers. Nog grooter warden zijn verdiensten,
kon hij zijn al te soepel aanpassingsvermogen door een blakende oorspronkelijheid
vervangen; want ja, Pastoor Poncke is toch maar de zooveelste dorpspastoor van de
reeks.
'Het eigenaardige van het geval is dat Eekhout, een Zeeuwsch protestant die in
Holland verblijft, zich altijd weer door het katholieke Vlaanderen laat inspireeren.
Zelfs zijn taal berust op een Vlaamsch dialect, omgesmeed echter in een ongemeen
machtig, fijn en glanzend metaal. Heel veel anekdoten uit den Vlaamschen volksmond
heeft hij dit werk naverteld…
'Toch moeten wij dit werk, bekroond overigens met een Hollandschen staats-prijs,
warm aanbevelen. Het is gezond, kruimig en krachtig, en het bevat, naast de episode
van de roovers, veel andere heerlijke bladzijden.'
Em. Janssen
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Willem ELSSCHOT, Tsjip, gevolgd door De leeuwentemmer. - A.
Manteau, Brussel, z.j., 192 blz., Fr. 10.
In 1938 schreven we over Elsschot: 'Menschelijkerwijze gesproken, zal zijn kunst
zich niet meer vernieuwen; terwijl nochtans zijn toenemende vaardigheid nieuwe
successen mogelijk, ja waarschijnlijk maakt' (Streven VI, blz. 187). We schreven
ook dat zijn begaafdheid ons grooter leek dan zijn bereiken: 'hij heeft zijn eigen leven
te klein en te beperkt gehouden' (ibid., blz. 188).
Voorliggende nieuwe uitgave illustreert sprekend deze bewering. Want Tsjip
(1934), het meest mensche1ijke van Elsschot's werken, bevat eenigermate de belofte
als zou de kunstenaar van nu af ruimer zien en dieper graven; doch De leeuwentemmer
(1940) neemt de laatste hoop op deze eventueele verruiming en verdieping weg: 'Met
zijn merkwaardig talent' is Elsschot 'tenslotte een klein kunstenaar gebleven' (ibid.,
blz. 189).
Niet straffeloos hanteert men, hoe romantisch en goedhartig van gemoed ook,
ononderbroken het licht poseerend, niets ontziende cynisme. Van zijn eigen procédé
is Elsschot zoo wat het slachtoffer geworden.
Em. Janssen
Fred GERMONPREZ, Dat dwaze hart. - Bernaerts-uitgeverij 'De Phalanx',
Brussel, 1943, 175 blz.
'Dat dwaze hart' is het hart van Dr. Ernest Verhelst, die, in een eerste liefde
ontgoocheld en daardoor een hard en wreed zakenmensch geworden, in een tweede
liefde zijn beter ik terugvindt. Nu kan het schoone leven beginnen.
Van heel ver doet deze roman aan De citadel van Cronin denken; van heel ver
toch maar. Het is een goed gebouwd verhaal, met een zekere zorg geschreven,
idealiseerend van strekking en werkelijk weldoend. Het mist echter het onvervangbaar
persoonlijke in vinding en voorstelling, dat den geboren schrijver kenmerkt. Alleen
de gestalte van Dr. Verhelst werkt even na, en in het ironisch-lapidaire van zijn
spreken, in het koel-zakelijke van zijn handelen terwijl het dwaze hart toch niet
miskend wil blijven, vermoeden we eenigszins het persoonlijk temperament en den
bijzonderen aanleg van den schrijver.
Voor allen geschikt, en graag aanbevolen.
Em. Janssen
Richard DEWACHTER, Fluppe Vennes. - Wiking, Puurs, 79 blz., Fr.
28.
Dit is het verhaal van een spookgeschiedenis in een achterlijk gehucht aan den
Scheldedijk: een verhaal gelijk onze vrome (nog licht bijgeloovige) grootmoemoeders
er vertelden, en als onze kinderen braaf zijn, krijgen zij ze op hun beurt in bewaring.
Zulke greep in de folklore is wel interessant en verpoozend.
E.J.
Joy WALDA, Laat mij verder varen. Nederlandsche bewerking van A.
Darquennes S.J. - De Kinkhoren, Brugge, 1943, 159 blz.
Een kritische bespreking zou dit tenger verhaal ontwijden en een beknopte
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samenvatting brak bij voorbaat de spanning. Maar in den laatsten tijd verschenen
weinig mooiere boeken voor de jeugd (en voor oudere menschen). In een droomsfeer
van ontdekken en verlangen, een droomsfeer als in Le grand Meaulnes, duikt de
liefde op: een liefde die beide wereldhalfronden verbindt, kosmisch en aetherisch,
even zakelijk als geheimzinnig; een liefde gelijk de Keltische Ieren ze met hun
mooiste legenden verweven, want 'de reis van Sente Brandaen' is heelemaal niet ver.
Met het bekende Nonni en Manni van Pater Svensson konden we dit werk
vergelijken: minder spontaan en doorleefd, is het poëtisch meer gestoffeerd, breeder
van vleugelslag, even boeiend. Misschien kleedt het een uitzonderlijke vondst iets
te vernuftig in. De Nederlandsche bewerking, hoewel niet onberispelijk, blijft
genietbaar.
Em. Janssen
Josef Friedrich PERKONIG, Honigraub, oder Der Hügel Sankt Joseph.
Roman. - Tauchnitz, Leipzig, 1943, 276 blz.
Perkonig, die tot de veelgelezen Oosten-rijksche Heimatschrijvers behoort, geeft ons
in zijn 'Honigraub' één dezer typisch Duitsche werken, die op een begrensd plaatsje
onder Gods hemel, in een eenvoudig verhaal en met uiterst sobere middelen, toch
de gansche menschelijke werkelijkheid weten uit te beelden: met haar hartstocht,
verlangen, lijden en rijpen, met haar onderlingen twist en edelmoedigheid, haar groote
liefde en egoïsme. Zooals in zijn 'Gemeinde der Freudigen' voert hij ons naar zijn
geboortestreek, het Karinthische bergland; ook hier leven wij het leven mee van een
dorpje, ditmaal de 'Hügel Sankt Joseph', ergens verloren tusschen hemel en aarde,
waar de menschen met hun licht- en schaduwzijden optreden als een wereld in 't
klein, terwijl het besef der machtige natuur, onder wier geweld zij hun eigen nietigheid
uitleven, ons niet verlaat... Toch blijft hij verre beneden het natuurbeleven van een
Streuvels; zijn trant houdt zich eerder aan het peil van Claes' Heimatkunst. Het verhaal
begint met de zwakke zonde van een oud man, die zijn uitgehongerde bijen op roof
voedert. Schuldbewustzijn en berouw louteren hem nu te midden van de vele uiterlijke
gebeurtenissen, tot hij sterft als een heilige, verbaasd over de vereering en de liefde
waarmee het dorp hem omringt. Niet alleen de geschiedenis van 'Lukas de Evangelist'
wordt ons verhaald, maar ook die van het gansche dorp. Ook de figuren van zijn
vermeenden kleinzoon Markus, van den pastoor, van Herr Hobian, het meisje Agnes,
en de andere bewoners van het vervallene dorp zijn zóó uit het leven gegrepen. Alleen
een schrijver die tot groote innerlijke rijpheid is gekomen kon met zoo 'n
gemoedelijke, ernstige en milde levenswijsheid het doen en laten en zondigen van
zijn menschen beschrijven. Het werk behoort trouwens tot Perkonig's beste periode,
waarin van de weekelijkheid zijner eerste boeken niets overblijft.
A. Deblaere
Joachim VON DER GOLZ, Der Baum von Cléry. 66-75 duiz. - Albert
Langen-Georg Müller, München, z.j., 298 blz.
Weer een nieuwe uitgave van den roman dien Von der Goltz samenstelde uit zijn
oorlogsdagboek. Het boek verscheen voor het eerst in 1934, als één der laatste literaire
werken van beteekenis over den loopgravenoorlog. Het speelt 'im Westen, um die
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Zeit, als keine Truppe mehr sang', verhaalt op meesterlijke wijze een episode uit den
Sommeslag. Heftig strijden uitgeputte troepen om een paar loopgraven bij het dorp
Cléry; de gebeurtenissen worden gevolgd van uit een observatiepost aan den voet
van een machtigen boom, waar Siebenreut, de hoofdpersoon, telefonist is. Het
verschijnen van dit boek zoo lang na den oorlog en na de meest sensationeele
oorlogsboeken, verhinderde het vanzelf zijn effekt te bereiken met een louter spelen
op de griezel- en gruwelregisters. De eigenaardige spanning, die steeds het sukses
verzekert van gevechts-, gerechts- of operatiescènes, maakt hier meer dan eens plaats
voor een koudere, hoewel toch realistische beschrijving van de oorlogsverwoesting.
Het hoofdthema echter ligt in de ontwikkeling van gemoedstoestanden en
levenshoudingen bij hoofdfiguren, zooals deze zich scherp afteekenen tegen den
achtergrond van een materiaalveldslag. Siebenreut is de innerlijk onzekere, die trots
alles zijn plicht volbrengt, maar te verstandig is om zich niet de vraag naar het
'waarom' van deze nuttelooze slachting te stellen. Steeds heeft hij gezocht naar den
zin van het leven, naar God; doch nu blijft in hem enkel een ondergrond van walg,
afkeer en stille vertwijfeling. Daartegenover staan de sterke figuren van luitenant
Bruckner en den eenvoudigen soldaat Karl, dien Siebenreut nauwelijks heeft leeren
kennen, maar wiens persoonlijkheid hem zoo sterk beïnvloedt, dat zijn leven er
innerlijk door hernieuwd wordt.
Von der Goltz slaagt er niet in aan de akuut gestelde vragen een echte oplossing
te geven; zijn boek blijft trots alles problematisch, want zijn impulsieve jongensachtige
oplossing is wel zeer sympathiek, maar daarom niet minder onaanvaardbaar. De
kritiek hoorde in dit boek 'geen enkel valschen toon klinken'; wij kunnen desnoods
aannemen dat de toon echt is, maar dan is hij in alle geval oppervlakkig. In zijn
dagboek dankt luit. Bruckner den oorlog 'die Entstehung einer neuen
Volksggemeinschaft, das Kommen einer neuen Sittlichkeit und einer männlichen
Lebensauffassung, Glaube an eine Unsterblichkeit… Wir Jungen sind der Bergquell,
der zwischen altem Geröll neues Bette sich bahnt, sind Flamme und Wasserwoge
und Brausen in den Lüften und berstende Erde. Heil uns Jungen, dass wir in einer
Zeit mächtigen Erlebens jung sind! Ein gewaltiges Erdbeben öffnet verborgene Tiefen
vor unsern Augen... Der Krieg ist eine Prüfung für uns alle. Ueber die Alten hält er
eins Gericht, während unter uns Jungen er eine Musterung hält... Wir danken dem
Krieg das Recht und die Kraft, das Alte zu reinigen, und an uns Junge zu glauben!
... Wir werden über den Frieden dahinbrausen gleich dem Märzensturm' (blz. 195-96).
Woorden die een gevaarlijken klank hebben, juist omdat zij een element waarheid
bevatten, samen met de eenzijdigheid van een 22-jarig officier in de heftigheid van
den oorlogsroes. Niemand zal het betwijfelen dat een leven zonder strijd heel wat
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egoïsme, lafheid en ondeugden bevordert en laat woekeren, terwijl de oorlog sterke
saamhoorigheid en mannelijke deugden opwekt, - ten minste aan het front. De vraag
blijft echter of nu precies een moderne, technische vernietigingsoorlog de meest
geschikte methode is tot het aan-kweeken dezer deugden. De moderne oorlog
beteekent uitroeiing van het maximum menschenlevens; natuurlijk zijn dan meteen
de gebreken van den vrede uitgeroeid, doch wellicht bestaan daar andere middelen
toe. Kamp en strijd zijn de grond waarop heldhaftigheid groeit; en in een burgerlijken
vrede leeren de individuën hun leven niet offeren voor de gemeenschap; alle offerzin
gaat soms verloren. Dit alles is waar, zooals ook het lijden den mensch loutert en
adelt. Doch evenzeer als de mensch tegen het lijden moet blijven strijden - zonder
het evenwel te kunnen uitschakelen -, moet hij ook den oorlog blijven weren, met
alle erkenning van de krachten die zich zonder strijd in ons niet zouden ontwikkelen.
De andere held is de flinke, trouwhartige Karl: hij heeft dezelfde vertwijfeling
gekend als Siebenreut, maar het intense beleven van het lente-wonder aan het front
heeft hem een groot geloof en zekerheid geschonken: 'Sieh, das Leben macht immer
weiter, es ist stärker als alle Verwüstung. Und als ich zurückkam, war ich ganz getrost'
(blz. 278). Gelukkige mensch, die ermede getroost is de vernietiging in te gaan, met
de gedachte dat er toch ergens een onpersoonlijk leven voortgaat! Ook Karl sneuvelt,
evenals Bruckner, en de kern van het boek vinden wij ten slotte samengevat op blz.
284-85: 'Nie war er, Siebenreut, einem Menschen begegnet, der so stark und innig
mit der Kraft seines Herzens alle Dinge erfaszte, um die andere sich mühten, bei
dem Wort und Tun so eins war, und der immer gab, ohne es zu wissen. Er hatte einen
Glauben gehabt, der nicht mehr fragte, er kannte nichts sinnloses und keine blinde
Vernichtung. - Karl was tot, aber das Beste, was er besasz, hatte er an ihn
weitergegeben, ehe er fiel. - Noch hatte er nicht die Kracht diesen Glauben sich zu
eigen zu machen, noch war zuviel Trotz und Traurigkeit und Bitterkeit in ihm. Aber
er wuszte, er würde darum kämpfen müssen, solange er lebte.' - Ook de andere figuren
van den roman zijn uit het leven gegrepen. Ongetwijfeld blijft dit werk een schoon
en sterk boek, ook al is de voorgestelde vage oplossing onmachtig een denkend
mensch te voldoen; men ontgaat overigens den indruk niet, dat de schrijver zijn eigen
ontoereikendheid scherp heeft aangevoeld, en pijnlijk zijn best doet om zichzelf een
onduidelijk, wijl in den grond onpersoonlijk, heldendom vóór te spiegelen.
A. Deblaere
HOELDERLIN, Tien gedichten vertaald door Wies Moens. - Wiek Op,
Brugge, 1943, 22 blz. Fr. 45.
Keurige publicatie trots den oorlog. Hölderlin's vrienden kunnen in de vertaling van
Wies Moens zijn poëzie in eigen taal beleven en genieten. Het wondere rhythme,
woord en klankeffekt werden door den dichter-vertaler juist getroffen, voorzooverre
vertaling hier mogelijk is. Een enkele maal liet hij zich verleiden tot het even
voortzingen op een gelukkig gevonden rhythme, waar dit bij Hölderlin door een
subtiele wijziging dadelijk in een andere trilling overgaat. Deze poëzie biedt geen
oppervlakkig genot; zij vraagt inleiding en inwijding. Gelukkig kreeg Vlaanderen
nu ook een eigen ernstig Hölderlin-boek in het werk van Dirk Vansina, waaraan een
nadere bespreking zal worden gewijd.
A. Deblaere
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Jo Gérard MATIN. - Dessart, Brüssel, 1943, 194 blz.
Een jong boek over jonge menschen. De crisis van een idealistische jeugd in een
verburgerd milieu. Vroegrijpheid en kinderlijke argeloosheid door elkaar. Jonge
zielen, over Gide heen, vinden Christus. Het werkje is zeer suggestief geschreven,
met aangrijpende, soms ook wat ziekelijke scènes, maar oprecht. 'Ce manque de but
à la vie. C'est horrible. Surtout quand on commence à s'y habituer et qu'on s'y laisse
glisser' (blz. 184).
Het lezen waard, én om den stijl, én om den inhoud.
J.B.
P.A. DE ALARCON, De mooie molenaars-vrouw. Uit het Spaansch
vertaald door Jozef Simons. Vierde druk. - Van Mierlo-Proost, Turnhout,
1943, 142 blz.
Deze vertaling brengt ons een brok humor van zeer gezond allooi. De avonturen van
het echtpaar uit den molen zullen de lezers, die eenvoudig van harte zijn gebleven,
een paar genoeglijke uurtjes verschaffen en een flinken teug wijsheid.
J.B.

Kunst
Heinrich LUETZELER, Inleiding tot de philosophie van de kunst.
Vertaling van Drs. Br. Franciscus-Jozef, onderdirecteur van de
Sint-Lucasschool. - Altiora, Antwerpen, 171 blz., geïll.
Deze uit het Duitsch vertaalde 'Einführung zur Philosophie der Kunst' is een
hoofdzakelijk phenomenologische studie van het kunstverschijnsel. Achtereenvolgens
bestudeert L. de kunst in haar bestaanswijze, haar verhouding tot de natuur, haar
vorm en stof, de verschillende kunstsoorten, het scheppingsen genietingsproces,
alsmede de bizonderste algemeene theorieën die ter verklaring van het
kunstphenomenon bedacht werden.
Zooals al de werken van L. is ook dit vlot geschreven, aangenaam exponeerend
en getuigend van een buitengewoon inzicht in kunstzaken, ofschoon wellicht zijn
'Einführung' niet heelemaal op de hoogte staat van de overige minder philosophische
boeken die we van L. bezitten; zooals b.v. zijn 'Führer zur Kunst' en zijn meesterlijk
werk over 'Die christliche Kunst des Abendlandes', waarin een meer
onmiddellijk-intuitieve beleving en waardeering der concrete kunst op den voorgrond
treedt. Menige stelling blijft in de 'Einführung' eenigszims in het vage of wordt er
wellicht te gereedelijk als gefundeerd aanschouwd. Strikt philosophisch is het werk
niet en de phenomenologische methode wordt er in een vrij ruimen zin opgevat. Met
dit al blijft het boek een aandachtige lezing over-
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waard en is het in verband met de overige meer concrete en historische werken van
L. geenszins zonder belang.
Br. F.-J. heeft zeer begrijpelijk in den aard van het werk een kans gezien om dit
voor een breeder, niet philosophisch publiek toegankelijk te maken. Zijn vertaling
geschiedde echter, zooals de vertaler trouwens zelf toegeeft, nogal 'vrij'. De vraag is
of L. hierbij veel zal gewonnen hebben, te meer daar de taal waarin deze vrije
omzetting geschiedde en waarin jammer genoeg een particularistisch tintje weer niet
ontbreekt, bij den heel wat fijneren Duitschen tekst ver ten achter blijft.
L. Vander Kerken
P. CONSTANTINUS, Minderbroeder Kapucijn, Het recht op volkseigen
kunst. Een boekje voor priester en leek. - St-Pietersabdij, Steenbrugge,
1943, 93 blz.
Al dekt de titel van een boek gewoonlijk maar zeer onvolledig de lading die het
meevoert, toch is het opschrift van dit werkje wel bizonder misleidend, daar geen
christeniziel ter wereld ooit uit 'Het recht op volkseigen kunst' zal kunnen opmaken,
dat het hier enkel gaat over religieuze en zelfs hoofdzakelijk over specifiek katholieke
kunstvormen. Het is voor deze kunstvormen dat P.C. het recht van volkseigenheid
opeischt, een recht dat trouwens met een goed begrepen katholiek internationalisme
niet in tegenspraak komt. Graag stemmen we met deze stelling van P.C. in, doch
even graag zagen we zijn beweringen, hoe juist ze ook mogen wozen, op meer
afdoende argumenten gefundeerd en de vrij vlottende beteekenis van sommige
literair-abstracte termen wijsgeeriger doordacht.
L. Vander Kerken
Dr. Jozef JENNES, Missionaris van Scheut, Invloed der Vlaamsche
prentkunst in Indië, China en Japan tijdens de XVIe en XVIIe eenw.
- Davidsfonds, Leuven, 1943, 179 blz., geïll.
Het zal voor velen, ook voor hen die al wel iets van kunsthistorie afweten, een
verrassing zijn, te vernemen dat onze XVIe en XVIIe - eeuwsche prentkunst zoo 'n
blijvenden invloed heeft gehad op de Indische, Chineesche en Japansche schilderkunst;
hoe b.v. groote schilderingen der vorstelijke paleizen van het verre Oosten soms
eenvoudige copieën waren van devote prenten van onze Antwerpsche plaatsnijders.
In een vlot geschreven en uiterst onderhoudend boekje heeft Dr. J. ons dezen invloed
geschetst, zonder dat degelijke documentatie en de werkelijk wetenschappelijkheid
van zijn studie ook maar eenigszins aan de helderheid en de onmiddellijke
overzichtelijkheid van zijn exposé hebben geschaad. Het werk is geïllustreerd met
drie kaartjes in den tekst en 26 platen op glanzend papier.
L. Vander Kerken
Marc EEMANS, De Vroeg-Nederlandsche schilderkunst. - Kleine
Beer-reeks 10. De Phalanx, Brussel, 1943, 66 blz., geïll.
M.E. deelt niet de meening van hen die, verblind door de glorie der eerste groote
Vlaamsche schilderscholen, de eigenlijke Vlaamsche schilderkunst pas met de Van
Eycken een aanvang laten nemen, met geringschattend voorbijzien van het
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oorspronkelijk talent en den vruchtbaren invloed van de kunstenaars die onze gekende
groote primitieven voorafgingen. In een zeer gestoffeerde studie heeft M.E. de
buitengewoon interessante voorgeschiedenis onzer kunst vanaf de XIIe eeuw reeds
weten na te gaan, te recht den nadruk leggende op de onmiskenbare en oorspronkelijke
artistieke waarde van onze allereerste schilders en hun zeer eigen Nederlandsch
karakter. 16 plaatjes op glanzend papier verluchten den tekst.
L. Vander Kerken
Prof. Dr. A.W. BYVANCK, De Middeleeuwsche boekillustratie in de
noordelijke Nederlanden. - Maerlantbibliotheek X. De Sikkel, Antwerpen,
1943, 84 blz. met 70 platen in den tekst, ing. Fr. 65, geb. Fr. 78; per reeks
genomen ing. Fr. 60, geb. Fr. 72.
Dit boek, geschreven met de bescheidenheid en de bewondering van een uitmuntend
vakman, heeft een wel beperkt bestek (Inleiding). Naar den tijd was de boekillustratie,
na een bescheiden begin in de 14e eeuw (wat een typisch treffen van Zuid en Noord
in de Utrechtsche handschriften van den Vlaanderschen Maerlant!), in bloei tydens
de 15e eeuw, en verliep in de 16e. Plaatselijk komen slechts Utrecht (brandpunt!),
de Ysselsteden en Delft in aanmerking: de éénige centra van Noordnederlandsche
kunst. De kunstzin en -ontleding van Dr. Byvanck weet klaar de ontwikkelingslijn
der producties uit te stippelen. Wetenschappelijke volledigheid en
materiaal-catalogisatie werd niet nagestreefd; wél een verantwoord en omlijnd
schetsen van de karakteristieken der ateliers en 'meesters': dat is verkennerswerk dat
geslaagd mag heeten. De lezer kan hier kunstzin met historisch inzicht gepaard zien.
Het is een tegenhanger van Dr. Lyna's werk over de Vlaamsche miniatuurkunst, dat
echter door den rijkdom van zijn stof er boven uitsteekt. De illustratie verdient allen
lof.
A. Ampe

Opvoeding, wetenschappen
M. VANHAEGENDOREN, Het probleem der lichamelijke
ontwikkeling. - Jeugdvraagstukken 1. De Pijl, Leuven, 1942, 79 blz.
Nog nooit lazen wij iets dat onze persoonlijke opvattingen zoo dicht nabij kwam, als
wat M. Vanhaegendoren in deze brochure uiteenzet. M. Vanhaegendoren, die elke
'gespecialiseerde bevoegdheid' inzake lichamelijke opvoeding mist (blz. 7), heeft
zich evenwel ontpopt tot een specialist inzake synthetisch overzicht!
De plaats der Lich. Opv. in opvoeding en cultuur (hfdst. I) wordt klaar en duidelijk
gesitueerd. Volgen dan het 'wat' (hfdst. II), de 'geest' (hfdst. III) en het 'hoe' (hfdst.
IV) der lichamelijke ontwikkeling. Hoofdstuk V en VI vormen daarna het hoogtepunt
van dit synthetisch werkje. Wij gaan heelemaal akkoord met wat hier aangegeven
wordt voor de verschillende leeftijden en wat toegekend wordt aan de verschillende
opvoedingsmilieu's; ook met den eisch van Vanhaegendoren, dat het genees-
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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 der sportbeoefening 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
dagelijksche kamergymnastiek of in gezamenlijke lessen. Wij meenen nochtans dat
de voorgestelde reeksen wat overladen zijn; iedereen weet hoe moeilijk het is,
dagelijksche kamergymnastiek vol te houden; laten we ons daarom beperken tot
enkele eenvoudige oefeningen, die dan aangeleerd en gekontroleerd moeten worden
in de wekelijksche, gezamenlijke gymnastieklessen. Daarbij had de uitwerking van
deze lessen 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 en theologische 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'.
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W. Luyten
Dr. Josef RUDIN, Der Erlebnisdrang, seine psychologischen
Grundlagen und pädagogische Auswertung. - Verlag des Instituts für
Heilpädagogik, Luzern, 1942, 141 blz.
De 'beleving' waarover de schrijver 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 nog meer 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, Erzichungsmittel, ein Arbeitsprogramm. - Verlag
des Instituts für Heilpädagogik, 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 te 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.
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Geschiedenis
G. VANDEWOUDE, Vlaanderens herkomst en groei. Mijter 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, wijl 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 groei der
religieuse orden (blz. 27-66), de graven en de uitbloei der vroomheid (blz. 67-81).
Aldus behandelt hij, voor de tijdspanne van de IXe tot de XIIIe 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 een tweeden 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 West-Vlaanderen, diel deze studie uitgeeft, haalt er eere van.
M. Dierickx
J. MERCIER, Notes géopolitiques sur les régions du Nord-Ouest 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 punt
oneens zijn, maar deze brochure stemt zeker tot nadenken.
M. Dierickx

Streven. Jaargang 11

Economie
Dr. E. SABBE, De Belgische vlasnijverheid. Deel I. De
Zuidnederlandsche 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 zijn onderwerp bewogen door 'filiale
gehechtheid aan den Westvlaamschen geoortegrond' 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
grootendeels 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 geweidige krachtinspanning. Welnu, wij mogen
hun geschiedschrijver met henzelf vergelijken: e 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 % onuitgegeven bronnen' (blz. 11-12). Maar Dr. Sabbe wroette zooals
zijne voorvaderen en hij le verde, 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
verneinen b.v. dat 'de Golden River als een sprookje te beschouwen is'. De
vlasnijverheid ontwikkelde zich in Henegouwen en in Fransch-Vlaanderen veel
vroeger dan in Vlaamsch Vlaanderen 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 van 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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verstoken van de voordeelen die het goud uit Perou aan Europa meebracht. Meer
nog, ze haalde blijvend vordeel er uit door aan den verrijkten Spanjaard - en langs
hem in Midden- en Zuid-Amerika - tegen hooge prijzen te verkoopen terwijl deze
bedenkelijk insluimerde (blz. 179 v.v.); later echter kwam de opstand tegen Spanje
die sedert 1580 een rampzaligen neerslag van de vlasnijverheid meebracht (blz. 303
v.v.).
K. du Bois
Dr. Theodor SONNEMANN, Die Wirtschaft als Kriegswaffe. - 2e uitg.
Junker und Dünnhaupt, Berlin, 1943, 278 blz., ing. RM 9, geb. RM 10,50.
Bij het oorlogvoeren kan de economie door den Staat op twee wijzen tot wapen
aangewend worden: om het smeden van wapens, m.a.w. om de strijders uit te rusten
en te bevoorraden; of nog om rechtstreeks in den slag te worden geworpen, m.a.w.
om door een economischen strijd den vijand in zijn economie te treffen. Hoe
geschiedde een en ander in den loop der geschiedenis? Hoe bracht de economische
oorlog ons eindelijk tot den 'totalen oorlog', een 'specifiek hedendaagsch verschijnsel'?
In dit werk geeft de Schrijver ons een antwoord op deze vragen.
B.V.
Theodor BUEHLER, Von der Utopie zum Sozialstaat. Randbemerkungen
zu einem zeitgemässen Problem. - W. Kohlhammer, Stuttgart, 1942, 313
blz., RM 5.
Deze losse randbemerkingen zijn alle door eenzelfde, specifiek Duitsche, bezieling
ingegeven. Veel er uit noopt echter ook ons tot nadenken omdat de problemen die
hier onder oogen genomen worden allen aanbelangen, ofschoon ze niet overal op
dezelfde wijze kunnen opgelost worden. Eerst komt Gärung aan de beurt: enkele
toelangrijke verschijnselen uit de economisch-sociale geschiedenis, van het
Mercantilisme af, worden in dit eerste deel kernachtig ontleed. Hierop volgt Krise,
waarin wij o.m. het materialisme, de landvlucht, het loonvraagstuk aan de beurt
komen. Probleme als: de kern van het maatschappelijk vraagstuk, de concurrentie,
de rol van het kapitaal worden naar voren gebracht en realistisch maar tevens met
een diepsocialen zin besproken.
B.V.
SOCIETE DES NATIONS, service d'études économiques, Annuaire
statistique de la Socitété des Nations 1941/42. - Genève, 1943, 279 blz.,
gen. 10 Zw. Fr., geb. 12,50 Zw. Fr.
Wij hebben reeds, in onze kroniek Wereldverbondenheid en buitenlandsche handel
(Streven, April 1943, blz. 238-242), de uitgaven van den economischen dienst van
den Volkenbond bekend gemaakt. Zoo juist verschijnt een nieuw Annuaire dat ons
gegevens verstrekt die dikwijls gaan tot het einde van 1942, soms zelfs tot midden
1943. De lof dien wij in onze kroniek uitspraken moet hier herhaald: ondanks
ontzettende moeilijkheden, worden ons talrijke belangrijke bijzonderheden in 'de
taal der cijfers' meegedeeld; ze leeren ons b.v. welke uitgaven de oorlog vergt, tot
welke duizelingwekkende hoogte de staatsschulden opklimmen, enz. Naast de laatste
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beschikbare gegevens staan die over vorige jaren, meestal van af 1932, hetgeen
vergelijkingen mogelijk maakt. De inhoudstafel vermeldt, naar gewoonte: Territoire,
population; chômage, emploi; production et consummation (van een 60-tal producten,
de gegevens over de oorlogsperiode zijn schaarsch!); commerce; statistiques
monétaires, prix et finances publiques (waar meerdere bijzonderheden bij komen
die eerder op het privaat financiewezen betrekking hebben). Vanzelfsprekend zal
vooral dit laatste deel veler belangstelling gaande maken; hier werden boven
verwachting vele gegevens bijeengebracht.
K. du Bois
Paul TASTEVIN, Dictionnaire des termes économiques et financiers
allemande et français. 1. Allemand-Français. 2. Français-Allemand. Editions Le Pont, Parijs, z.j., 159 en 150 blz.
Een handig woordenboek dat de vertaling geeft van de woorden en van talrijke
technische uitdrukkingen. Zoo b.v. bij lettre de change komen: lettre de change à
échéance fixe, - tirée sur l'étranger, créer-, endosser-, honorer ou accueillir-, enz.;
bij livre treffen wij 29 uitdrukkingen aan; bij schuld 39.
B.V.
Heinz IVENSSON, Die Landwirtschaft in Norwegen. - Berichte über
Landwirtschaft, Sonderheft 155. Reichnährstandsverlag, Prag, 1942, 164
blz., 46 afbeeldingen, RM. 6.
De Noorweegsche landbouwer woekert werkelijk met zijn zoo karig bedeelden
bodem: hij staat voor ontzettende moeilijkheden, nl. een klimaat met koele zomers,
een meestal bergachtigen en steenachtigen bodem. Alle beschikbar plekejes benuttend,
slaagt hij er nochtans in bewonderenswaardige uitslagen te bekomen, bijna even
gunstige als België, Denemarken en Nederland die, zooals men weet, aan de spits
staan wat betreft de hoeveelheid graan en aardappelen per Ha. gewonnen. Hier, zooals
in Vlaanderen, schijnt een voorname factor tot intensificeering der productie de kleine
winning: de uitbating van meer dan 30 Ha. is er een hooge uitzondering (slechts
8,5% der bebouwde oppervlakte.
B.V.
Wegens papierschaarschte zal STREVEN slechts om de drie maanden
verschijnen.
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SUTERMEISTER, Dr. Hans M., Nomen atque omen. Die Fortschritte der
psychologischen Forschung und ihre weltanschauliche Tragweite (mit besonderer
Berücksichtigung des Neuroseprobleme) - Friedli. Bern 1943, 92 blz., Zw. Fr.
4,80.
SWENSSON, Heinz, Die Landwirtschaft in Norwegen. - Berichte über
Landwirtschaft, Sonderheft 155. - Reichnährstandsverlag, Prag, 1943, 163 blz.,
RM, 6.
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[Nummer 2]
Naar een nieuw humanisme(1)
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 reeds 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 ruimsten zin van het woord is het eerste een poging, een
ondernieming om mensch, om meer mensch te worden, om de menschelijke natuur
meer menschelijk te maken dan zo op haar zelf is. Omtrent deze vage formule schijnt
wel een zekere eenheid van opvatting te hebben bestaan.
Dit humaniseeringsproces is niets anders dan het trapsgewijze uitbouwen en
volmaken van onze persoonlijkheid tot wij ze, menschelijkerwijze gesproken, als
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 humanisme onze persoonlijkheid als eenige
bron en grondslag; het aanvaardt desnoods en terloops de diensten van de
maatschappij, waarvan de volwaardige humanist zich ten slotte toen zal weten vrij
te vechten. Deze totale emancipate 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 eenigszins begrijpelijke maar niet altijd te verantwoorden veratarring, zijn
voortschrrjdende 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 levenskracht zien verslappen. In de vorige eeuw werd
de humanistische vorming op den duur voor bijna iedereen, zonder onderscheid,
(1) Dit artikel is een min of meer getrouwe, aangepaste weergave van een lezing die wij mochten
houden op de Limburgsche 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, van 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 bevelen 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 wij de hier geformuleerde standpunten en
kenmerken uitvoeriger hopen toe te lichter.
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toegankelijk verklaard en verwezenlijkbaar geacht. Ook al waren bepaalde
noodzakelijk voorafgaande voorwaarden in het individu niet verwezenlijkt. Moeten
wij er nog aan toevoegen dat zekere opvattingen en levensvormen van de samenleving
de humaniseering en dus ook de taak van de humanisten steeds meer en meer
bemoeilijken?
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Te midden van de algemeene intellectueele en moreele devaluate, 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 potsierlijk aandoet. Allen immers die
beweren het humanisme voor te 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, alle willen doorgaan voor het eenig juiste en volmaakte
humanisme(2).
Deze verdeeldheid onder de 'humanisten' is nu wellicht de hoofdreden waarom
het 'humanisme' in onze eeuw 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 van de ziekten waaraan zij reeds
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 volgende beschouwingen nu willen een poging zijn in de richting van
een verriuimd, veel- en alzijdig, natuur- en levensgetrouw humanisme, dat actueel
aangepast is en juist daarom, ook nu nog, leefboar wil en zal zijn. In onze Westersche
landen, en wellicht ook daarbuiten, kan het ongetwijfeld een 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 onbekwaam 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 besluiteb.

I
Het humanisme, - naar zijn historischen groei en in zijn algemeen aanvaarde
beteekenis gezien, - laat wel eens buiten beschouwing: het godsbegrip, de
bovennatuur, iederen 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 land 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 aanvullen en voorbijstreven.
(2) Men leze, om zich hiervan te overtuigen, Humanisme. Actueele opgaven en wegen. Basisreeks
nr 5, z.j.
(3) A. CARREL, L'Homme, cet inconnu. Plon, 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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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, evenmih als het katholicisme
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staat op het uitschakelen of zelfs maar veronachtzamen van zuiver stoffelijke en
menschelijke waarden(5).
2) Binnen onze landsgrenzen, - om verder niet te zoeken, - zijn er velen die in feite
de weldoende werking van de Kerk niet meer ondervinden, haar tusschenkomst niet
langer wenschen of erkennen. Welnu, een verruimde, humanistische
levensbeschouwing is, mijns inziens, de thans meest aangewezen grondslag voor de
door alle weldenkende landgenooten noodzakelijk en onafwendbaar geachte zedelijke
heropbeuring van ons volksch en vaderlandsch gemeenschapsleven. De
andersdenkende medeburgers en volksgenooten zullen het den katholieken allerminst
euvel duiden dat deze laatsten, met hen, in een geest van onbekrompenheid en
verdraagzaamheid, streven naar de beste opvatting, - volgens natuurwet en natuurrecht
-, voor de vorming onzer persoonlijkheid, het bereiken van onze individueele aardsche
bestemming, het om- en uitbouwen van onze nationale gemeenschap.
Moest dit streven - wat God alleen weet - vele onverschilligen en kerkvijandigen
brengen tot den koninklijken weg van een menschelijk volwaardig, Godgeordend en
Kerkverbonden leven, dan zullen de kinderen van de Kerk zich daarover zeker
verheugen, in ieder geval er steeds weten voor te bidden en te offeren. Moge dit
streven, eindelijk, de burgerlijke maatschappij terugbrengen tot het inzien van de
natuurwettelijke verplichtingen, die zij als dusdanig heeft na te leven tegenover God,
die ook haar Maker en Meester is. Godsdienst is niet alleen een individueele en
persoonlijke, maar ook een sociale plicht.
3) De katholieken zullen er intusschen fier op gaan en er vastberaden op staan dat
humanisme voor zichzelf in katholieken, 'confessioneelen' zin volledig te maken en
zich als 'katholieke' humanisten te kunnen gedragen in hun privaat, professioneel,
sociaal en nationaal leven, Ook de bovennatuurlijke bestemming van den mensch,
de wereld van de genade, is voor den geloovige een onloochenbare werkelijkheid!
Door deze godsdienstige overtuiging en katholieke levensbeschouwing krijgen de
natuurlijke en menschelijke werkelijkheden en strevingen pas hun volsten zin. De
specifiek godsdienstige vorming overspant de individueele en burgerlijke opvoeding
en tilt ze op een hooger plan. De natuur wordt door de bovennatuur niet nutteloos
verminkt, niet neergehaald noch veel minder vernietigd, maar geëerbiedigd, opgetild
en veredeld, 'getransponeerd' en 'getransfigureerd'. In naam van het christendom, op
grond van zijn humanistische stellingen, kan men, met Masure(6), bewijzen dat
humanisme en christendom inderdaad niet onvereenigbaar zijn. In naam van het
humanisme zelf kan men zich aan het christendom geven, er de anderen toe
uitnoodigen, vooral door het voorbeeld. Slechts dan kan van een totale,
allesomvattende wereld- en levensbeschouwing worden gesproken. Het immer actueel
christendom dient zich aan als en is inderdaad de meest voor de hand liggende
tegemoetkoming aan den drang naar metaphysica, aan den nood aan een
eeuwigheidsgedachte. Laten de katholieken het aldus voorstellen en zelf beleven,
doch niet aan anderen opdringen.
4) Historisch gesproken kan men, nogmaals in naam van het nieuw humanism, dat in zijn veelzijdigheid en organische gebondenheid alle gebrek aan samenhang
van de hand wijst, - de versnippering in den tijd als onlogisch en (inconsequent
bestempelen, de solidariteit belijden tusschen humanisme en Evangelie, waaruit onze
(5) Vgl. H. MASSIS, Les Idées restent. Lardanchet, Lyon, 1943, 43e uitg., p. 207 v.
(6) L'Humanisme chrétien. Beauchesne, Parijs, 19372.
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beschaving organisch en ondeelbaar is opgebouwd en waarop ze ten slotte ook nu
nog gebouwd staat. Geen humanisme zonder christendom, geen christendom zonder
humanisme!
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II
Het humanisme wees uiteraard ook alle sociale bekommeringen en betrachtingen af.
Het stond eerder op individualistisch, personalistisch standpunt.
Deze opvatting vooral zullen wij niet langer eenzijdig handhaven, want 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 essentieele kenmerken. Een wereld- en
levensvreemd humanist lijkt wel een anachronisme te zijn en een humanisme niet
gericht op de gemeenschap en zonder het bewustzijn van 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, maar 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 loor gaan, maar ze verdedigen met zijn mond, schragen met zijn schouders,
liefhebben met zijn hart'. De zedelijke gaafheid en grootheid van volk en land zal
steeds zijn werkdadige bekommering gaande maken. Den christelijken humanist, 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 prrjsgeven voor de sociale actief
indien men den geest van onze would-be burgers niet door een onbesuisde, niet tijdig
verantwoorde gemeenschapsmystiek heeft willen opslorpen en annexeeren.

III
Gelet op de vele stadia die de volledige humaniseering heeft door 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 elite, 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 geëischt door den
(7) Zie daarover Les Professions dirigeantes et leur rôle social. Collection Bâtir, Casterman,
Doornik-Parijs, [1943].

Streven. Jaargang 11

'algemeenen omwentelings- en hernieuwingsdrang' dien wij thans beleven. Om
specifieke en actueele redenen moeten wij dus bijzondere zorg beeteden 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 begrijpende wijsheid een diepdoordringenden en
tegelijk ruimen, syn-
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thetischen kijk hebben op heel het zoo genuanceerde en complexe leven te midden
waarvan zij in dienende liefde, als ware bevoegdheden, hun plaats van onbaatzuchtige,
verantwoordelijke en gewetensvolle leiders zullen innemen. Laten we dan, voor eens
en voor altijd, ook in het belang van de nationale gemeenschap, ophouden met het
huldigen van het enge beginsel der absolute gelijkheid, welk beginsel onze
maatschappij zoozeer heeft ontredderd en vergiftigd: door het gelijkschakelen en
uniformiseeren van opvoeding en onderwijs, door het vleien van de gemakzucht en
de mediocriteit, door het huldigen van een voor allen behaaglijk maar heilloos
middelmatisme, door het kwistig uitdeelen van diploma's en titels die geen
menschelijke en persoonlijkheidswaarden waarborgen. Zonder doelbewuste schifting
en wijze, oordeelkundige oriëntatie komen wij er nooit toe de waarlijk geroepen
persoonlijkheden voor te behouden en te redden, met het oog op het vormen van een
elite met onbekrompen, verfijnden, evenwichtigen en schoonmenschelijk gevormden
geest. Aan deze elite moet een veilige kans worden geboden om in een gunstige
atmosfeer - vrucht van een voorloopige en tijdelijke 'secessio in montem sacrum'
weilicht -(8) te arbeiden aan de harmonische ontwikkeling van al haar mogelijkheden:
lichamelijke krachten en verstandelijke talenten, karakter en wil, gevoelsleven en
verbeelding. Enkel diegenen die waarlijk 'bekwaam zijn tot leiden' zullen, na deze
zorgvuldige scholing en verzorgde opvoeding, langs wegen van 'wijze en methodische
geleidelijkheid', de voorwaarden zoeken te verwezenlijken die het meest brjdragen
tot het geluk en het welzijn van den enkeling, de familie en de gemeenschap.
De naoorlogsche staatslieden zullen, ook in ons land, aan dit probleem onmiddellijk
alle aandacht moeten schenken. De geestelijke aristocratie zullen zij, hierin vooral
geholpen door verantwoordelijke opvoeders en leiders, - de 'patroni', de 'patres' van
deze nieuwe opvoeding, - moeten kunnen ontdekken, vormen, en op de haar
toekomende en met haar aanleg overeenstemmende plaats brengen, voor het volledig
vervullen van hun 'edelen en lastigen plicht'.
Deze vorming van een algemeen gecultiveerde, onbaatzuchtige elite stelt het
nieuwe humanisme zich precies tot taak. Hier moet de opvoeding grondig, haast
integraal verschillen - naar opvatting en uitwerking - van deze opvoeding die bestemd
is voor de massa der kinderen, voor diegenen die 'hun leven lang kind blijven' en
nooit tot ware intellectualiteit kunnen of zullen geraken en 'alleen maar bekwaam
zijn zich te laten leiden'. De echte aristoi wil het humanisme recruteeren en kweeken.
Wat niet noodzakelijk, ja volstrekt niet, een terugkeer tot klasse- en
kastelbevoorrechting mag beteekenen, hoe graag we met Prof. A. De Coene(9) en
anderen, - juist op grond van onze nieuw humanistische overtuiging, - den ouden
adel onder bepaalde voorwaarden, aan deze hernieuwing actief zouden willen zien
meewerken. De aristocratie die wij bedoelen is op de allereerste plaats deze van den
geest en van het hart, van het intellect en van het karakter. Het bestaan van zulke
elite is sociaal gesproken rechtmatig, wenschelijk en noodzakelijk. 'Un organisme
(8) A. RADEMACHER, Religion und Bildung. Hanstein, Bonn, 1935, p. 223. In het
Nederlandsch: Godsdienst en Leven. beuven, Vlaamsche Drukkerij, 1932. In het Fransch:
Religion et Vie. Brussel, Edition de la Cité Chrétienne, 1934. - G. BERTIER, L'Ecole des
Roches. Les Editions du Cerf, Juvisy, [1935], passim. Dit laatste werk behandelt uitvoerig
de zoo druk besproken en bestreden maar alleszins merkwaardige, in vele opzichten
baanbrekende 'Education nouvelle'.
(9) Leer en Leven. Standaard-Boekhandel, Antwerpen, z.j., 1e artikel.
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social et national, privé de direction intellectuelle et morale, tombe dans le désordre,
l'anarchie, la turpitude, le déshonneur, la barbarie'(10).

(10) E. SERGENT, La Formation intellectuelle et morale des élites. Sté d'Editions économiques
et sociales, Parijs, 1943, p. 10. Het 1e deel (pp. 1-76) is meer algemeen gehouden. Het 2e
deel (pp. 77-283) behandelt meer bepaald 'La formation pratique, scientifique et morale du
médecin'.
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IV
De humanistische vorming is echter steeds bij voorkeur geweest en wil ook nu nog
zijn een 'éducation libérale et personnelle', een opvoeding die hoofd en hart vormt,
tegen alle utilitaristische oogmerken gekant is en de oorspronkelijkheid en
persoonlijkheid van zijn kweekelingen eerbiedigt en bevordert.
Met Newman gelooven wij dat 'ieder wezen streeft naar eigen wezensrijpheid' en,
dat 'in ieder vermogen de mogelijkheid is ingeschapen om uit te groeien tot een
bereikbaar punt van specifieke volmaaktheid'(11). Welnu, het nieuw humanisme zal
geen uniformiseerende, nivelleerende opvoeding zijn, aan geen gestandaardiseerde
massaproductie doen, niet vooral steunen op strakke aanpassing aan regels en
reglementen, niet alle heil verwachten van strenge tucht en ijzeren dwang. Om het
zonder negaties te zeggen, zijn doel is en blijft: het kind, den jongeling helpen alles
tot volle ontwikkeling te brengen wat hij in zich draagt en zijn weg te vinden in den
tijd en de ruimte waarin hij moet leven. Het beweert niet scheppend maar helpend,
oriënteerend en bemiddelend op te treden bij het streven van het jonge, groeiende
wezen om zijn natuurlijke geschikt- en geaardheid tot volle gezondheid en
volmaaktheid te brengen.
1) Ware humanistische vorming eerbiedigt bijgevolg twee groote levenswetten.
De wet der oorspronkelijkheid en der spontaneïteit, krachten dewelke ieder wezen
zich volgens een eigen wel bepaalde lijn ontwikkelt. M.a.w. de jonge mensch bezit
zekere gaven en talenten, een bepaalde 'geschiktheid die hem eigen is, een
hoofdkenmerk waarrond zich zijn persoonlijkheid zal opbouwen'. Of nog: 'een
grondtoon en bijtonen' treffen wij aan in het zoo complexe geheel dat wij
persoonlijkheid noemen.

V
Hiermede is reeds een volgend kenmerk, dat trouwens met het vorige nauw
samenhangt, duidelijk geworden. De humanistische vorming draagt een spiritualistisch
karakter, d.w.z. zij gelooft in een werkelijkheid van geestelijken aard, in het primeeren
van de geestelijke waarden.
Als humanisten zijn we gekant tegen alle mystiek die bepaalde ideeën en formules
blindelings wil doen aanvaarden. We mogen dus niet eenzijdig en fanatiek te werk
gaan. Toch zouden we de groote trom willen roeren en iedereen die luisteren wil al
maar door op het hart drukken: de vorming van den geest, de ontwikkeling in den
mensch van zijn geestelijke krachten en mogelijkheden te bevorderen, hem
onophoudelijk doen smachten naar de onbaatzuchtige, uni-

(11) Prof. SOBRY, in Universitas. Onze Katholieke Universiteit. Leuven, 1941 p. 44.
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verseele, onvergankelijke geestelijke waarden, die de mensch zich heeft eigen te
maken, waarmee hij zich voortdurend moet verrijken en volmaken. Zonder
voortdurend op een 'bepaalde doelstelling of aanwendbaarheid' bedacht te zijn, zal
zulke gedegen geestescultuur 'scheppers' kweeken, 'menschen die bekwaam zijn' om
op een of ander gebied, 'in een of andere orde, iets nieuws' en oorspronkelijks 'voort
te brengen'.
Voor deze humanistische opvoeding, in den zin van geestelijke voltooiing, zouden
we volgende kenmerken willen onderlijnen(13). Het uitbrengen van waarde- naast
zijnsoordeelen en het opmaken en bezitten van een echte waardenschaal, waarin
vanzelfsprekend àe geestelijke, universeel geldende waarden primeeren. Daze waarden
zijn harmonisch en evenwichtig geordend tot één hoogere levensbeschouwing, die,
in de immer wisselende omstandigheden van tijd en plaats, onze levenshouding
inspireert en voorschrijft. Bij deze ordening wordt geen enkel goed uitgesloten, maar
aan elk de hem toekomende plaats verzekerd. Het loont beslist de moeite enkele
dezer waarden, - die weliswaar tot verschillende orden behooren, - naar voren te
brengen, op gevaar af er verschillende te vergeten, want de reeksen lijken me
onuitputtelijk te zijn.
Het algemeene staat boven het particuliere, de algemeene vorming boven de
specialisatie, het algemeen menschelijk belang boven het eigenbelang.
Het essentieele gaat voor het bijkomstige, de geest voor de stof, verstand en wil
voor gevoel en verbeelding.
Het uiterlijke wordt aan het innerlijke ondergeschikt, het practische aan het
ideologische, het utilitaire aan het onbaatzuchtige, het nemen aan het geven.
De qualiteit primeert de quantiteit(14), de wijsheid de eruditie, het begrijpen het
weten.
Het laag en berekend arrivisme maakt plaats voor een gewettigde en begrijpelijke
ambitie, die enkel zoekt te dienen. Geld- en winstbejag wijken voor eer en plicht.
Boven de informatie en de imitatie staat de vorming van eigen helder en zeker
oordeel. Boven de som van verworven kennis de wijze van kennen, de methode, d.i.
'apprendre à apprendre et à comprendre'.
De synthese haalt het op de analyse. Het deel heeft slechts waarde voor zoover
het in functie staat van het geheel. Wat uiteraard middel moet blijven mag geen doel
worden. Het onbezielde ding staat eenvoudig ten dienste van den mensch, die oneindig
meer waarde bezit.
Geen façadewerk, geen jacht-maken-op-effect, niet schoon willen voorkomen en
veel 'hebben', geen snel en verstrooid leven, maar grondslagleggend werk dat in stilte
en met taaiheid wordt doorgevoerd, iemand willen 'zijn'.
In een hoogere orde zal het humanistisch gecultiveerde intellect de techniek
onderschikken aan de wetenschap en deze laatste aan de cultuur. Techniek immers
is afgestemd op onmiddellijke bruikbaarheid en beroepsvaardigheid, dus uiteraard
utilitaristisch en angstvallig eenzijdig. Wetenschap beteekent de waarheid opsporen
als dusdanig, om haarzelf, zonder te letten op het onmiddellijk rendement ervan. Zij
is dus ongemeen geestesvormend, onbaatzuchtig, idealistisch. Wanneer wij ten slotte
het woord cultuur uitspreken dan verstaan wij daardoor het volwaardig mensch
(13) Vgl. P. DRIESKENS, Levet scone. Leuven, Davidsfonds, 1943, p. 160-161.
(14) SERGBNT, op. cit., p. 38, voegt er uitbreidend en verzoenend aan toe: 'La quantité, si elle
est associée à la qualité, constitue la force' (versta op sociaal en nationaal gebied).
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worden door de harmonische ontwikkeling van al onze gaven en krachten, die wij
tot den hoogsten graad van specifieke volmaaktheid en sociale werkdadigheid hebben
opgevoerd. Dan denken wij aan een 'hoogeren beschavingsvorm die in een
aristocratische geesteshouding en karakteristieken levensstijl tot uitdrukking komt'.
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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
met net werkelijke, scheppende leven.
Als facetten van dezen veelvlakkigen '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 en grootmoedigheid. - Evenwichtigheid en
zelfbeheersching, waardoor o.m. de tyrannie van het 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. - 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, door voortdurende wisselwerking, door opeenvolging 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 van 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 uitgespeeld.
U voelt zelf wel dat er eenige aanleiding toe bestaat, - we zouden durven zeggen
noodzakelijkheid -, bepaalde reeksen te onderlijnen en in iedere reeks 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 onderwijs 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 worden! 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;
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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 schoonmenschelijke
persoonlijkheid, 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 ook de
Humaniora en de Universiteit -, gerust de vuurproef van de komende harde tijden
doorstaan en in eerlijke verstandhouding en ruime samenwerking met de christelijke,
historisch gevestigde machten, een zegevierend offensief inzetten voor de geestelijke
renaissance en zedelijke wedergeboorte van de volkeren en van de menschheid.

VI
De christelijke humanist(15) zal in deze ordening en ten-nutte-making van waarden
de eerste en opperste werkelijkheden betrekken, er, 'zonder overdrijving, den gepasten
nadruk op leggen'. Als mensch niet willen vluchten in het bovennatuurlijke! 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 roeping 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 geroepen 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 wordt meteen geslagen tot ridder van het nieuwe humanisme,
van 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 constitueerenden en vormgevenden invloed
(15) Buiten de reeds geciteerde werken van MASSIS, MASURE en RADEMACHER, raadplege
men hierover F. CHARMOT, La Teste bien faicte. Spes, Parijs, 1941 (1e uitgave eigl. van
1931), kap. VIII en IX.
(16) DANIEDOU, op. cit. p, 98.
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heeft uitgeoefend. De Kerk die ook nu nog, in onze twintigste eeuw, en tot het einde
der tijden, met door Gód verlichte
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menschen haar goddelijke zending zal blijven voortzetten bij de menschen. Haar
opwekkend en uitnoodigend woord moet vrij en volledig kunnen voortklinken, de
wereld door, de eeuwen door. Haar door God gewilde en historisch gevestigde
heilwerking moet verder verzekerd blijven ten bate van de menschen. Deze menschen
moeten, met Gods genade, den herhaalden wekroep van de Kerk en het schitterend
voorbeeld en heldhaftig leven van haar beste kinderen vrijwillig en ongehinderd
kunnen volgen, - verplichten of dwingen doet zij niet, - om te kunnen opgaan tot het
hoogste en volste leven, dat reeds op aarde inzet en in de eeuwige Godsaanschouwing
zijn volmaking en bekroning vindt.
***
Om te sluiten een proeve van definitie, die vanzelfsprekend niet al de aangehaalde
elementen en kenmerken kan opsommen. Daarom hebben wij den term 'volwaardig'
in onze definitie ingelascht, om al deze trekken en waarden exhaustief te resumeeren.
Het nieuw humanisme is een geesteshouding en levensstijl die ons voortdurend
aanspoort in ons oordeelen en handelen, in alle omstandigheden van het leven, als
harmonisch ontwikkelde, evenwichtige en volwaardige menschelijke persoonlijkheden
op te treden en ons als burgers(17) het vormen van zulke sterke en schoonmenscheljjke
persoonlijkheden doet nastreven en bevorderen.
Hoe dit nieuw humanisme nu praktisch en concreet kan worden doorgevoerd in
staats- en volksleven, in onderwijs en jeugdopvoeding, is een vraag waarop, wellicht
vroeger dan wij het ons voorstellen durven antwoord zal worden gegeven. Intusschen
weten de nieuwe humanisten hun persoonlijkheid steeds verder op en bij te werken
om, als het uur der 'nieuwe opvoeding' zal slaan, te kunnen aantreden en te getuigen:
'Wij zijn bereid. Wij vragen slechts te mogen dienen'(18).

(17) De katholieken zullen hieraan vanzelfsprekend toevoegen: 'en als kinderen van de Kerk'. Mogen wij den weldenkenden lezer, wie hij ook zij, die wellicht veel voelt voor de standpunten
II tot en met V, maar, bij I en VI, aanvankelijk een eenigszins begrijpelijke ontgoocheling
heeft gekend, uitnoodigen ons eerste en zesde standpunt met de meeste aandacht te herlezen?
Het in dit artikel opgeworpen probleem lijkt ons, voor de toekomst van volk en land, te
gewichtig, dan dat de katholiek, b.v., er zich van afmake met een: 'Dat is mij niet genoeg!'
en de andersdenkende met een: 'Dat as mij te veel!'
(18) AANVULLENDE BIBLIOGRAPHIE
J. de COUBERIVE, La Discipline personnelle. Spes, Parijs, 1939.
J. HUIZINGA, Herfsttij der Middeleeuwen. Tjeenk-Willink, Haarlem, 19415. In
het Fransch: Le Déclin du moyen âge. Payot, Parijs, 1932.
LD., In de Schaduwen van morgen. Ibid., 1935. In het Fransch: Incertitudes Médicis,
Parijs, 1939.
W. J. KOLKERT, Het Middelbaar Onderwijs. Wenschen en mogelijkheden. Wolters.
Groningen, 1933.
J. LANGBEHN, Rembrandt als Erzieher. Duncker, Weimar, 1934. (1e uitgave eigl.
van 1890). (Ook nu nog aanbevelenswaard!)
R. MAISTRIAUX, Les Humanités classiques et l'Humanisme chrétien. Brussel.
Editions de la Cité chrétienne, z.j.
J. MARITAIN, Humanisme intégral. Aubier, Parijs, 1936.
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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:
1o een groot aantal gevallen van longtuberculose zich voordoen bij individuen die
uiterlijk volkomen gezond lijken;
o waar de physische diagnose in vele gevallen ontoereikend blijkt te zijn maakt
2
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 uitgangspunt.
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 vóór 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 blijft.
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 behahdeling 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 diagnoseeren dan
eertijds mogelijk was.
Ongeveer 4-6 weken na een eerste infectie, wordt deze door een positieve
tuberculine-reactie(3) verraden. Het röntgenonderzoek laat 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
reïnfectiephthisis (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 Pirquetreactie 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). Hij hield net 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 'Frühdiagnose' uitdrukkelijk het
aantoonen van bacillen. Grancher heeft de verdienste de vroegdiagnose weer
losgemaakt te hebben van het bacillen-hoesten en de belangstelling wakker geroepen
te hebben voor de vóórbacillaire stadia. - Hij schiep het minitieuse percutorische en
austcultatorische 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 nieuwe tuberkels vormde. Door verdere uitbreiding
ontstonden dan het tweede 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 geïnterpreteerd
werden. Dank zij de uitvinding van Prof. Röntgen weten wij tegenwoordig, dat deze
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
afwijkingen 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 geïsoleerde 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 afwijkingen nog niet tot
rust zijn gekomen, d.i. 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
de omgeving voor besmetting te behoeden. Men mag aannemen dat iedere
longtuberculose als 'gesloten tuberculose' begint. De tuberculosebestrijding zal 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.
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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, worden gevonden.
Eerst in de laatste jaren is het algemeen bekend geworden, wat de oorzaken van
deze poovere resultaten zijn:
1o 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.
o Ook wanneer de tuberculose vroegtijdig klachten veroorzaakt, zijn deze meestal
2
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.
o In het begin van de ziekte vallen percussie en auscultatie wel steeds negatief
3
uit, zelfs wanneer reeds een duidelijke afwijking op de röntgenopname is te
zien.
o Een open longtuberculose kan zich in eenige maanden ontwikkelen bij een
4
voorheen röntgenologisch gezond bevonden patiënt.
Percussie en auscultatie zijn dus onvoldoende om het beginstadium der
longtuberculose te vinden. Hoe moet dit dan wel gebeuren?
Redeker is de eerste geweest, die de juiste conclusie trok en eischte, dat de geheele
bevolking röntgenologisch nagezien zou worden, 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 röntgenonderzoek onder die '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 'röntgenscopiekleinbeeldopname'. 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 huisgenooten van den
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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 onderzocht 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 bestaat tusschen
deze beide onderzoeksmethoden en wel dit, dat hoe nauwkeuriger en verder de
omgevingsonderzoekingen worden uitgevoerd, hoe minder open tuberculose patiënten
met het groepsonderzoek ontdekt worden. Als vergelijkende illustratie zullen eenige
cijfers van het modeleonsultatiebureel 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 opentuberculose 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 zulk 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
reïnfectie. Hoe groot de rol is, die deze reïnfectie 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, loopen 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 'Frünformen'
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Tuberculeuse afwijkingen I tot en met V werden gevonden:
bjj patiënten die wegens verdenking
17,1 %
nopens het bestaan van tuberculeuse
longafwijkingen door hun huisarts waren
gestuurd
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:
I

II

III

IV

V

Patiënten 5,6
gestuurd
door
huisarts

5,6

0,3

1,0

4,6

Actieve Open
TuberculoseTuberculose
11,5
5,6

Intrafamiliair 2,4
omgevnigsonderzoek

5,6

1,6

0,4

2,0

9,6

2,4

Extrafamiliair 1,7
omgevnigsonderzoek

0,8

0,8

0,0

0,8

2,4

0,8

Groepsonderzoek 0,3

0,2

0,04

0,04

0,1

0,4

0,14

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 aantal 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 positieve gevallen
ongeveer evenveel prognostisch gunstive actieve processen als de groep door 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 hier het resultaat nog iets beter dan bij de
groep patiënten die door den huisarts 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 'Frühformen';
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 van longafwijkingen op dien leeftijd (studenten).
Het belang van een vroegdiagnose naar 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 het 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
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infectie-modus nagegaan worden. Daarnaast wordt het 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 aanleiding geeft.
Slechts dan wanneer er of een zeer nauw contact tusschen de bron van besmetting
en den patiënt heeft bestaan, of de weerstand van 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 tuberculose-verspreiding 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, de 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 röntgenschoolonderzoek zal daarin kunnen
helpen door het zoeken naar de bron die de oorzaak is van een nieuw geïnfecteerd
kind. Bij een nauwkeurig omgevingsonderzoek van 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 röntgenonderzoek 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 bij het röntgenonderzoek nu afwijkingen worden gevonden, is een volledig
onderzoek - anamnese, physisch onderzoek, bloedonderzoek, sputumonderzoek, enz.
- noodig om, met name de vraag naar de aetiologie van de activiteit der gevonden
afwijkingen te kunnen beantwoorden.
Het aantal röntgenologisch vast te stellen gevolgen van infectie bij schoolkinderen
is veel geringer, dan 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 werd nooit het röntgenonderzoek toegepast. Eerst sinds 1941
bij kindergroepsonderzoeken in ons land in voege gebracht door Pro-Juventute, 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. 'Altuberkulin' intracutaan werd ingespoten en bij negatieven uitslag
(4) Anamnese noemt men het onderzoek dat een arts door vragen instelt naar afkomst,
bloedverwantschap, verleden, enz., van een patiënt.
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achtereenvolgens nog 0,1 mgr. en 1 mgr. Verder werden alle kinderen röntgenologisch
en klinisch nagezien.
Op 5-jarigen leeftijd reageerden 37,7 % en op 18-jarigen 90 % positief op
tuberculine.
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De gevonden longafwijkingen werden in de volgende vier groepen verdeeld:
(5)
1o) Manifeste 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.
o Latente(6) toptuberculose, die op de röntgenopname te zien was en aanzien werd
2)
als voorlooper van de volwassentuberculose 1 %. Ook vaker bij meisjes. Deze
moeten voortdurend onder controle blijven.
o Latente infiltraten in de longen van net kinderlijke type. Ook in 1 %. Deze
3)
bleven onder controle tot dat vast stond dat zich geen progressieve tuberculose
ontwikkelde.
o Latente tuberculeuse haarden in de hilusklieren in 10%. De eerste drie groepen
4)
komen ongeveer overeen met de indeeling van Braeuning der open en actieve
longtuberculose. Neemt men aan dat op school de kinderen van 5-18 jaar in
Philadelphia ± 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 röntgenkleinlbeeld, Manuel de Abreut 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 onwat: 2.500 ouders, 1.875 dienstboden
en 2.500 tot de familie behoorend of vrienden. Het vrouwelijk geslacht behoort tot
de meest schadelijke besmetters tengevolge van intiemen omgang met kinderen;
moeders 4,4 %, vrouwelijke dienstboden 4,25 %, vaders 2,8%, mannelijke dienstboden
2,66%.
Bij een onderzoek van 5.135 schoolkinderen in de stad Pecs 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 longtulberculose en in 12 % een
zekere röntgenafwijking.
Aschenheim vond op 6.788 röntgendoorlichtingen van schoolkinderen 45 gevallen
van actieve kindertuberculose van de longen = 0,64 % waaronder 5 gevallen van
uitgeibreide 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 van tuberculeuse afwijkingen nagegaan waarvan 29,6%
positief reageerden. Röntgenologisch werden 1.583 kinderen onderzocht. Bij 935
(5) Zijn die afwijkingen waaribij klinische verschijnselen zijn vast te stellen.
(6) Indien de röntgenopname de afwijking eerst ontdekt.
(7) Hilus: de longpoort, waar de hoofdtakken der luchtpijpen en de groote vaten de long naar
binnen gaan.
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kinderen = 59,1 % werden geen afwijkingen gevonden. Bij 648 kinderen = 40,9%
werd een of andere verandering gevonden (bij 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
röntgenologisch nagezien leverde volgende resultaat: op een leeftijd van 5 jaar hadden
15% kinderen een + tuberculine reactie en op 13-jarigen leeftijd
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45%. 1 ½ % der kinderen hadden een typische kindertuberculose van de longen en
bij 3,5 % bestond verdenking, dat de röntgenologisch gevonden processen nog niet
tot rust gekomen waren.
Bij het overzien van 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 tuberculine
worden 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 éénmalig 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
weerstandsvermogen, 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 schooijeugd verplichtend dienen te worden
gemaakt, zonder van andere bevolkingsgroepen te spreken. Het
röntgenscopiekleinbeeldtoestel biedt daartoe alle mogeiijkheden(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 dan eerst wanneer in het sputum tuberkelbacillen
worden gevonden. Dit zal bij groepsonderzoeken van schoolkinderen wel zelden
voorkomen, zoodat de diagnose theoretisch gesproken, bijna steeds een
waarschijnlijkheidsdiagnose wordt, waarvan de mate van waarschijnlijkheid afhangt
van de uitkomsten van het volledige onderzoek, met inbegrip der anamnese (contact
met opentuberculoselijders).
(8) Zie daarover uitvoerig mijne bijdragen in Vlaamsch Kruis-orgaan, jaargang 15 en 16, nummers
2, 1 en 2 (1942-43).
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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 proces 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 uitbreidt
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.
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Aan den anderen kant zullen er op de röntgenopname haarden te vinden zijn als
wattige, weeke onscherp begrensde vlekken of ook cavernes, waarvan ieder zal
zeggen, dat zich hier een proces afspeelt, dat nog niet genezen is. Er zijn center ook
schaduwen, waarbij net vaak moeilijk is te zeggen of het hier gaat om een genezen
of een niet genezen aandoening. Bij tuberculose is slechts zelden sprake van een
restitutio ad integrum - in verreweg de meeste gevallen geneest een tuberculeuse
aandoening met litteekenvorming, die zeer duidelijk op de röntgenplaat te zien is.
Bij vergelijkend klinisch, pathologisch-anatomisch, röntgenologisch onderzoek
hebben de navorschers ondervonden, dat een röntgenologisch te volgen tot rust komen
van een proces met litteekenvorming nog niet een genezing van longtuberculose
beteekent. Deze genezing duurt veel langer, dan het tot rust komen op de
röntgenopname zou doen vermoeden. Bovendien is het algemeen bekend, dat in de
litteekens (kalkhaarden) jaren lang levende bacillen blijven nestelen.
Vóór men van een genezen aandoening mag spreken, moet men den patiënt jaren
lang onder controle gehouden hebben.
Wanneer nu dus met het éénmalig röntgenonderzoek niet kan gezegd worden, dat
een proces genezen is of niet, moet dit röntgenonderzoek worden herhaald met korte
tusschenpoozen, daar de activiteitssymptomen ons maar al te vaak in den steek laten.
Dit herhaalde röntgenonderzoek is ook de eenige manier om uit te maken of een
proces zich uitbreidt of terug gaat.
Bespreken we thans de indeeling van verkregen resultaten van doorgedreven
röntgenonderzoek ten einde een klaar beeld op te hangen over de nieuwe inzichten
eener tuberculose prophylaxie. Bij groepsonderzoeken is steeds de behoefte gevoeld,
de resultaten op overzichtelijke wijze in te deelen.
De noodzakelijkheid om het diagnoseeren der opnamen van een onderzoek met
het röntgenscopiekleinbeeldsysteem centraal te organiseeren spreekt van zelf, gezien
de beoordeeling door meer dan één arts moet gebeuren. Om de gewenschte eenheid
niet te verliezen dient van te voren een schema opgesteld, waaraan iedereen zich
houden moet.
Wat nu betreft de gevonden afwijkingen bij schoolkinderen moet het in de eerste
plaats de bedoeling zijn van dergelijke onderzoeken na te gaan of de infectie
aanleiding heeft gegeven tot het ontstaan van longafwijkingen. In de tweede plaats
dient er gelet, of kinderen met longafwijkingen hun medescholieren kunnen besmetten.
Naar mijne opvatting is een volgende indeeling der resultaten bij de lezing van
kleinbeeldopnamen de meest bruikbare, waar hierbij worden onderscheiden:
1) Geen afwijkingen bij het röntgenonderzoek gevonden = tuberculeuse infectie
(de tuberculine reactie positief);
2) Niet actieve afwijkingen = genezen tuberculose;
3) Actieve afwijkingen = niet genezen tuberculose;
4) Twijfelachtige actieve afwijkingen.
Deze indeeling vormt een uitstekend uitgangspunt voor verdere indeelingen. Al naar
gelang de behoeften van het onderzoek zal men 2, 3 en 4 kunnen onderverdeelen.
Om tevens een indruk te geven van eenige anatomische bijzonderheden, die juist bij
de tuberculeuse afwijkingen bij kinderen op den voorgrond treden, kan men naast
hierbovengenoemde indeeling, de uitkomsten van het röntgenonderzoek in grove
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trekken naar volgende bijzonderheden verdeelen, n.l. kalkhaardjes - versterkte
hilusteekening met of zonder zichtbare klierzwelling - van den hilus uitgaande
strengvormige teekening - tuberculeus infiltraat of haardvormige uitzaaiïng. In deze
laatste vier rubrieken, kunnen ook die afwijkingen geplaatst worden, waarop de
indeeling inactieve en niet actieve afwijkingen betrekking hebben. Komt b.v. op een
röntgenopname naast kalk haarden, een infiltraat voor, dan wordt alleen het
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infiltraat geplaatst. Bij een volledig onderzoek van kinderen met actieve of
twijfelachtige actieve afwijkingen, dat op een röntgenonderzoek volgt, wordt
natuurlijk alle aandacht aan de anamnese besteed. In het bijzonder diene gelet of
aandoeningen van tuberculeusen aard doorgemaakt worden en of een infectiebron
bekend is. Daar dit vooral voor het omgevingsonderzoek van belang is en de anamnese
bij dit onderzoek vaak aangevuld kan worden, zal de anamnese hier, voor zoover
noodig, aangevuld worden met gegevens, die eerst bij het omgevingsonderzoek
werden verkregen.
Muller onderzocht 371 kinderen van 4 tot 14 jaar en bekwam: 46 maal werden
geen afwijkingen gevonden; 40 keer een genezen proces; 12 maal een actief proces
en 4 keer een twijfelachtig actief proces. De 16 actieve en twijfelachtige actieve
afwijkingen bespreekt hij dan verder nauwkeurig. Verder lezen we nog bij zelfden
onderzoeker, dat het onmogelijk is een scherpe grens te trekken tusschen actief en
inactief, tenzij men den patiënt verder kan nagaan. Is dat niet mogelijk, dan moet
men zich verlaten op een zoo volledig mogelijk onderzoek, waarbij zooals we gezien
hebben de anamnese, vooral bij kinderen, van groot belang is. Steeds zal er echter
een groep van twijfelachtige gevallen overblijven, waarvan de grootte zal afhangen
van de waardeering door den betreffenden onderzoeker van bepaalde symptomen.
Heel zeker, zal bij de hierboven gevoerde besprekingen, van groot belang zijn, de
cijfers over proeven naar de opsporing der tuberculose haarden door middel der
röntgenstralen in ons land aan den lezer bekend te maken.
Hoewel onze actie als gevolg der oorlogsomstandigheden niet tot een optimale
methode kon uitgebouwd worden, heeft het röntgenscopiekleinbeeldonderzoek ons
den mogelijken weg geopend.
a) Van 15 September tot 31 December 1941 op een totaal van 571 kinderen,
11-16 jaar oud (jongens en meisjes), hebben we:
Tering: 3 (0,52 %;
Van tering verdacht: 12 (2,1%);
Tracheo-bronchiale adenopathie: 39 (6,8%);
Borstaandoeningen: 4 (0,7%).
b) Van September tot December 1942 onder de studeerende jeugd der lagereen middelbare scholen, colleges en athenea bekomen we volgende tabel:

Aantal
Normaal Verdacht Dragers Dragers Onbruikbare
onderzoekenbevonden van actievevan actievevan
röntgenopnamen
longafwijkingenlongafwijkingenhartafwijkingen
e.a.
Provincie 1.654
1.447
126
3
6
71
Oost-Vl.
(Aalst Oudenaarde)
Provincie 4.586
Antwerpen
(Antwerpen

4.323

66

114
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59

31

Mechelen)
Provincie 30.575
Brabant
(Groot-Brussel)

28.347

694

311

171

1.055

Provincie 254
Henegouwen
(Charleroi)

233

14

-

1

6

Totalen

34.350

900

428

237

1.163

93%

2,4%|

1,10 %

0,6%

3,1%

Percent
berekening:

37.069
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In Mei 1943 onderzochten we scoutstroepen van Dendermonde en St. Niklaas alsmede
collegestudenten te Mons waarvan we volgenden uitslag bekwamen:
Dendermonde 542

512

3

14

0

13

St. Niklaas 373

344

10

6

0

13

College
Mons

280

256

17

2

2

3

Totalen

1.195

1.112

30

22

2

29

93 %

2,51 %

1,84 %

0,17 %

2,4 %

Percent
berekening:

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 de tuberkelbacil 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 instanties in dezen strijd volksverbonden samen te
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werken. Dan alleen kan het maximum van het vooropgezette doel bereikt worden.
Nu we thans in ons land, sinds 1941, dank zij het initiatief van den grooten
philanthroop Baron Empain, in den schoot van Pro-Juventute en het Nationaal Werk
tot Bestrijding der Tuberculose, beschikken over de laatste verwezenlijkingen der
röntgentechniek, n.l. een ambulant röntgenkleinbeeldtoestel, zou het een lakse houding
beteekenen 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 langer duldbaar.

Kerstmis en driekoningen
in de kunst
door Jos Philippen
Green enkel feit uit de geschiedenis 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 hoofdmomenten groepeert zich een cyclus van gebeurtenissen:
rond Golgotha al de feiten der Goede Week, van het Laatste Avondanaal af tot de
Verrijzenis op Paaschmorgen; rond Bethlehem deze van de Boodschap des Engels
af, toen het Eeuwig Woord Gods 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
geestesstroomingen; 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 van het kerstmysterie vormen,
dat met de engelen uit de velden van Bethlehem nog immer het hosanna van vrede
en verlossing meejubelt.

I Bronnen van inspiratie
Het Evangelie, in al zijn roerende soberheid en in zijn toon vol waardigheid, die
volkomen past bij de hoogverheven gebeurtenissen welke beschreven worden, is
steeds de hoofdbron van inspiratie geweest en tevens de meest betrouwbare, waaraan
de kunstenaars putten konden.
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St. Lucas en St. Mattheus vullen hierin mekaar aan: de eerste verhaalt de geboorte,
de tweede handelt over de Driekoningen.
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Deze korte beschrijvingen munten in hun eenvoud uit door een verrukkelijke
schoonheid: het gezang van de engelen die de vredestooodschap brengen; de
eenvoudige herders en de vreemde Magiërs, die elk op wonderbare wijze opgeroepen
worden om den Verlosser te komen aanbidden; de armoede van een bevalling, ver
van huis, in een vreemd onderkomen; de verslagenheid en de list van Herodes; de
engel die de Magiërs in een droom verwittigt niet meer naar den valschen vorst terug
te keeren: het zijn alle elementen die afwisseling, spanning en poëzie in het verhaal
brengen.
Maar het volk wil altijd nog meer en meer bijzonderheden kennen over een feit
dat belang inboezemt, en zijn fantasie borduurt steeds weelderig rond bepaalde
gegevens, vooral als deze geen genoegzame pittige anecdotische details bevatten.
Over het wondere verloop van Christus' geboorte wilde de nieuwsgierigheid, en
ook de devotie, alle leemten welke in de canonieke Evangeliën opengelaten waren,
tot in de kleinste bijzonderheden aanvullen.
Elk gebeuren, hoe onbeduidend ook, zou van groot belang worden en de eene of
andere symbolische beteekenis krijgen.
Die haast onverzadigbare dorst van de volksfantasie zou reeds zeer vroeg - van
de IIe eeuw af - door de apocriefen en de legenden gelescht worden.
De meest wonderbare verhalen worden door de pseudo-geïnspireerde auteurs
uitgevonden, gewoonlijk om de gegevens van het Evangelie aan te vullen en het volk
op te wekken tot devotie en meditatie; soms echter ook om ketterijen en dwaalleer
ingang te doen vinden. De Kerk is er dan ook herhaald afkeurend en veroordeelend
tegenover opgetreden, wat niet belet heeft dat van uit het Oosten tot in onze streken,
en tot in de late middeleeuwen, een weelderige apocriefen- en legendenliteratuur
gebloeid heeft.
Grootendeels zijn deze apocriefen niet in hun oorspronkelijken vorm tot ons
gekomen, maar wel in latere vertalingen en bewerkingen, met telkens talrijke nieuwe
inlasschingen, naar gelang van de vereischten en den smaak van tijd en streek.
'De gulden legende' van Jacob a Voragine, de 'vita Jesu Christi' van Ludolf van
Saksen, de 'Historien der heiliger drien Coninghen' van Joannes van Hildesheim, om slechts de voornaamste te noemen - kenden in het avondland een
reuzenverspreiding en werden toentertijd als historische werken aangezien.
Zij behelsden geheele fragmenten uit de apocriefen en hebben er machtig toe
bijgedragen om allerlei vrome en symbolische verhalen over Jezus' leven in onze
streken gemeengoed te doen worden.
Wanneer wij hier enkele van de meest typische trekken, welke verband houden
met het Kerstgebeuren, uit deze literatuur aanhalen, zal het gemakkelijk vallen bij
het aanschouwen van Kerstmis en Drie Koningen voorstellingen onmiddellijk de
historische van de gefantaseerde elementen te onderscheiden: de atmosfeer van het
anecdotische, het typische, het familiale soms van het triviale die uit de aprocriefen
komt, steekt scherp af tegen, deze van het stille, het gewijde, het waardige uit de
Evangeliën.
Christus werd geboren te middernacht, maar het was op dat uur helderder dan in
vollen dag. Op datzelfde oogenblik bloeide de natuur in volle zomerweelde.
Een sibille wees aan den Keizer een gouden cirkel, welke rond de zon liep, en
midden in de zon troonde een wonderschoone Maagd met een Kindje aan haar borst.
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Door het orakel van Apolloon was sinds lang voorspeld, dat de tempel van den
Vrede nooit zou vergaan, tenzjj er ooit een maagd zou baren; men meende dat de
tempel in eeuwigheid zou blijven, maar het gebeurde te
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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, waarin 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 neengelegd.
De os en de ezel herkenden onmiddellijk den Verlosser en ze knielden in aanbidding
neder. Isaïas had het sinds eeuwen voorspeld:
De os erkent 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, met lamheid
van de hand werd gestraft, genas op wonderbare wijze bij het aanraken van den
pasgeboren Godmensch 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 poëzievolle marginaliën, Had
Isaïas er geen voorspelling aan gewijd vol exotische betoovering?
Kameelen 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, toen 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 door Paus Leo de Groote (440-461) het aantal drie voor het eerst vernoemd
en sindsdien bestendig door de traditie overgenomen. De Syriërs b.v. tellen er steeds
twaalf.
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Maar de verbeelding bekommert zich weinig om de positieve wetenschap!
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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vertrekken. Wanneer zij op weg waren vergezelde de ster hen of werd vóór hen
gedragen door een engel. Soms is het een lichtende engel zelf die hun vooruitwandelt
en zoozeer schittert, dat de zon er door verbleekt.
Van op de verschillende punten in hun vaderland kwamen ze aan, met een talrijk
en kleurrijk gevolg en ze ontmoetten mekaar op een plaats van waaruit ze samen den
tocht voortzetten: gezeten op kameelen en dromedarissen reisden ze zonder rusten
noch eten en kwamen na twaalf dagen in den stal van Bethlehem toe.
Zij offerden goud, omdat Maria zoo arm was, wierook om den slechten geur van
den stal te verdrijven en myrrhe om de dooden te begraven. Zij boden dertig penningen
aan welke, door de H. Familie op de vlucht naar Egypte verloren, door den vinder
in den tempel geofferd en later aan Judas uitbetaald werden. Toen zij toekwalmen
had St. Jozef zich verwijderd, om elk vermoeden dat ongunstig zou kunnen zijn voor
de Maagdelijke Moeder te voorkomen.
Toen zij na de aanbidding door den engel in een droom werden ingelicht over de
snoode plannen van Herodes, keerden zij langs een anderen weg naar hun land terug.
Om zeker Herodes te misleiden geschiedde dit per boot: juist toen zij het anker
gelicht hadden en de wind in hun zeilen blies, staken de soldeniers van Herodes heel
de haven in brand.
Het was voor de volksfantasie nog niet voldoende de laatste bijzonderheden over
hun tocht te bepalen. Ook hun namen wilde men kennen. Reeds in de VIIe - VIIIe
eeuw gewaagt een handschrift van: 'Bithisarea - Melichior en Gathaspa'.
In een tekst toegeschreven aan Beda Venerabilis (673-735) heeten ze: Melchior,
Caspar en Balthasar, en het zijn deze namen welke sindsdien algemeen in onze
Westerlanden verspreid zijn.
In denzelfden aan Beda toegeschreven tekst worden de kleedij en de gelaatstrekken
der Magiërs getypeerd. Zelfs daaraan is men allerlei symbolische beteekenissen gaan
hechten. Zoo b.v. wat den ouderdom betreft zag men in hen de vertegenwoordigers
der drie levenstijdstippen: de jeugd, de mannelijkheid en de grijsheid. Men heeft ze
daarbij doen doorgaan als de afgevaardigden van de drie toen bekende werelddeelen,
dit als symbool der erkenning van Christus als Heer van alle volkeren: Melchior was
een nazaat van Japhet en vertegenwoordigde Europa; Caspar stamde af van Cham
en kwam uit Afrika; Balthasar was de Semiet en verzinnebeeldde Azië.
't Allen kante bloeide de volksfantasie.
Zelfs in de strenge, plechtstatige Byzantijnsche kunst, die geen plaats open laat
voor anecdoten of gevoelens, maar enkel haar streven richt naar de majesteit van den
God-Koning en de praal van Zijn hemelsche hofhouding, zien wij buiten de groote
centra een tweede strooming ontstaan, een volksstrooming, welke door de monniken
in hun verafgelegen kluizen en kloosters beoefend werd en gelijken tred hield met
de inbeelding en den geest der apocriefenliteratuur.
Er zou een geniale figuur moeten opstaan, die den geheimen en verborgen drang
naar natuurlijkheid en diep-menschelijkheid, welke reeds sinds vele geslachten in
de gemoederen sluimerde, wakker zou schudden en er vaste gestalte zou weten aan
te geven.
Dat genie, dat zonnekind, die kunstenaar-bij-Gods-genade zou Sint Franciscus
van Assisi zijn (1181/82-1226).
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Zijn leer en zijn leven zijn één subliem zonnelied geweest aan den Schepper, om
al het schoone dat Hij rondom ons op deze wereld met kwistige hand heeft gezaaid.
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Al wat leeft en beweegt, al wat groeit en bloeit en zingt en geurt op deze aarde, is
bewogen door één en dezelfde groote Godsliefde.
Die natuur en dat leven zijn zoo schoon en edel dat de Schepper niet geaarzeld
heeft deze menschelijke natuur zelf aan te nemen, en ons door Zijn leven en lijden
vrij te koopen van de eeuwenoude schuld en te verheffen tot Zijn broeders. God is
onder ons komen wonen, en wij leven in voortdurende communie met Hem, hier op
deze aarde die als een paradijs van schoonheid opengespreid ligt en een weerglans
is van de eeuwige schoonheid: God zelve.
Door die leer heeft St. Franciscus van Assisi het Christendom met de natuur
verzoend en de eenheid tusschen den Schepper en de geschapen wereld hersteld:
want de natuur is een schakel tusschen God en den mensch.
Deze leer werd het Credo van den toen opkomenden derden stand, de burgerij.
Tot dan toe hadden slechts clerus en adel een plaats bekleed in het geestesleven
en in de maatschappij.
Door het opkomen der gemeenten en het rijk-worden van een nieuwe klas door
handel en nijverheid, zou deze stand weldra zijn rechten en medezeggenschap
opeischen.
Hand in hand met de bedelorden is de burgerij groot geworden en met en door
haar ook de christelijke kunst.
Uit de burgerij wierf St. Franciscus zijn volgelingen, voor de burgerij predikte en
werkte hij.
Geweldig snel namen zijn orde en zijn apostolaat groote uitbreiding, zoodat nieuwe
kloosters en ruimere kerken dienden gebouwd.
Zoodoende ontstonden groote muurvlakken, welke de aangewezen plaats waren
om met fresco's beschilderd te worden, zulks tot leering en tot stichting van het haast
nog ongeletterde volk.
Episodes uit het leven van den Verlosser, van zijn heilige Moeder, van St.
Franciscus zelf, wiens heiligheid onmiddellijk na zijn dood, en ook reeds gedurende
zijn leven, zoo geroemd werd, dat de wonderbaarste legenden over hem de ronde
deden, van Ste. Clara, de ordelinge van Franciscus, van andere populaire heiligen
zouden die muurvlakken bedekken.
Voor de uitbeelding van vele dezer voorstellingen bestond geen iconografische
traditie, zoodat de kunstenaars er op aangewezen waren om deze tafereelen te
realiseeren door directe bestudeering van het leven zelf.
Bij de natuurlijke opwelling van de realistische tendensen, voegde zich dus de
practische noodzakelijkheid naar het leven te kijken. Een nieuwe opvatting, een
nieuwe vormentaal ontstond; vol leven en vol natuurlijkheid.
De vernieuwing van de christelijke kunst werd er door voltrokken.
Was St. Franciscus zelf geen meesterlijk realist toen hij, wanneer de avond van
het leven reeds over hem neigde, in heilige verrukking een kribbe deed bouwen in
het bosch van Greccio en naast de kribbe een altaar, waarop de nachtmis zou
opgedragen worden?
Het was in dien Kerstnacht van 1223 dat hij, voor de broeders en de
samengestroomde menigte uit de stad, in zoo mooie en van hemelsche muziek
doorzinderde woorden en met zoo'n treffende, natuurlijke mimiek en gebaren, een
preek hield over het Hoogfeest van Christus' geboorte, dat de toehoorders - zooals
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zijn eerste geschiedschrijver het getuigt - meenden dat Greccio dien nacht een tweede
Bethlehem geworden was.
Ettelijke generaties vooruit op de kunstopvatting, als geboren realist, stelde hij het
kerstgebeuren niet meer in de kerk of op het tooneelverhoog voor, maar liet het te
midden van Gods vrije natuur en in het donkere van den nacht gebeuren.
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Drie herauten van het franciscanisme hebben er machtig toe bijgedragen om dien
geest in populariteit en in intensiteit te doen winnen:
St. Antonius van Padua (1195-1231), de gevierde volksredenaar en apostel van
de innige liefde tot het Jezuskind;
de heilige Bonaventura (1221-1274), de mystieke denker en gewijde schrijver,
wiens werken een hymne zijn tot Jezus, onzen Verlosser, en tot Maria, Zijn reine,
goddelijke Moeder;
Jacopone da Todi (1230-1306), de dichter van het godsenthousiasme, wiens liederen
over Jezus, Maria en de kribbe van ontroerende schoonheid zijn en hem tot de grootste
dichters van de godsdienstige lyriek aller tijden doen behooren.
Als een vuur op de heide verspreidde zich de nieuwe visie. De franciscaansche
poëtiek bezielde een schare kunstenaars, die in roes van jeugdige verliefdheid de
oude kluisters braken en de pas geopenbaarde schoonheidsvisioenen in nieuwe,
frissche taal vertolkten.
Nobele geesten van alle landen ontvingen met enthousiasme de nieuwe boodschap.
Franciscanen en Dominicanen togen uit naar alle streken om door predicatie in de
volkstaal voor de geestelijke opleiding van het volk te zorgen.
Overal ontstond een weelderige stichtelijke literatuur, waarbij de 'Armenbijbels'
en 'De spiegel onser Behoudenisse' meest geliefd en meest verspreid waren.
Dit alles bracht een klimaat mee van mystiek, gemoedelijkheid en gevoeligheid,
waarin eenieder ademde. Deze nieuwe godsdienstige beschouwing zou dan ook
vanzelfsprekend haar invloed doen gelden op de kunstproductie van dien tijd.
Wat de godsdienstige schriften en predicaties met beperkte plastische kracht
vertelden, zou op het tooneel tot volle werkelijkheid worden: daar immers is alles te
zien en te hooren, alsof men bij 't gebeuren zelf aanwezig is.
Bracht het franciscanisme de innigheid en de diep-menschelijkheid, het tooneel zou
de levendigheid en de natuurlijkheid bevorderen.
Het geestelijk tooneel beheerschte in de middeleeuwen heel het leven der
gemeenschap: volk, kunstenaars, gilden, magistraat en clerus, alles werkte er aan
mede.
Alle cultuurvolkeren hebben hun mysteriespelen. Frankrijk is de bakermat, van
waaruit zij zich eenerzijds naar Engelland, de Nederlanden en Duitschland hebben
verspreid en anderzijds naar Spanje, Italië en de landen tusschen den Donau en de
Adriatisohe Zee.
Hebben wij niet in onze eigen literatuur, om nu maar enkel die spelen te noemen
welke betrekking hebben op ons onderwerp: het Driekoningenspel van Bilzen (XIe
eeuw); tooneelen uit het Maastrichter Paaschspel (XIVe eeuw), uit de Eerste Bliscap
van Maria (XVe eeuw), het kerstspel te Aalst in 1445, het Driekoningenspel te Delft
in 1498 en het kerstspel te Oostende in 1518?
Dit geestelijk tooneel is uit de liturgie zelf der Kerk geboren.
De ontwikkelingsgang der kerstspelen is daar het mooiste bewijs van.
Reeds heel vroeg vestigde de Kerk de speciale aandacht harer geloovigen op het
mysterie der menschwording, door het buitengewoon en feestelijk karakter van haar
liturgie. Sinds 336 - misschien zelfs iets vroeger - vierde men te Rome het feest van
de geboorte op 25 December; dit van Epiphania, op 6 Januari, is er in de IVe-Ve
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eeuw ontstaan, terwijl het Oosten een eeuw vroeger reeds op dien dag de geboorte
herdacht, samen met den doop van Christus in de Jordaan en de bruiloft van Cana.
In het begin der VIe eeuw, werden te Rome reeds drie kerstmissen opgedragen,
waarvan één bij de kribbe in Sinte Maria de Meerdere.
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't Is rond die kribbe, dat de eerste liturgische kerstvoorstellingen ontloken, welke in
den beginne niets anders waren dan mimische aanbiddingen van het Jezuskindje
onder vorm van beurtzangen.
Het volk, met zijn naïef, kinderlijk geloof, hield van de kribbe. Het gebruik werd
in den loop der tijden uitgebreid tot echte volksdemonstraties: een wieg met het
Kindje Jezus er in werd op het altaar geplaatst. De ouders voerden hun kinderen in
hun wieg ter kerke; een bel was er aan gehecht en als de priester de kribbe met het
goddelijk Kindje begon te wiegen, deden de geloovigen het in de kerk na, en het
geschel der belletjes werd begeleid door de jubelende tonen van het orgel.
Vandaar het gebruik dat nog niet zoo lang geleden in sommige Rijnlandsche dorpen
bestond, dat de geloovigen, onder het zingen van de kerstliederen zooals het 'Puer
natus est nobis', in de kerk een wiegende beweging uitvoerden.
De liturgie zelf bevat een kiem van dramatiek: de wisselzangen worden beurtelings
uitgevoerd door koorleider en koor; de lange lessen als de Passie-verhalen der Goede
Week worden op verschillende wijze gemoduleerd, waarbij de zangers soms gebaren
en handelingen uitvoeren; andere plechtigheden als b.v. deze voor het portaal der
kerk gedurende de Palmprocessie of de prosternaties der kruisvereering op Goeden
Vrijdag, zijn vol rhythme en handeling.
Men moest het volk de geheimen van onzen godsdienst aanschouwelijk leeren
voor oogen stellen en het symbolisme der gebeden en officies door tastbare
paraphrasen verduidelijken.
Zoo ontstaat er rond de Xe eeuw een nieuw element met sterk dramatisch karakter,
nl. de trope.
De trope is een prozatekst in verband met het feest van den dag, welke gewoonlijk
bij den introïtus van de mis gevoegd wordt in den vorm van vraag en antwoord
Volgens het ordinarium van Rouaan moest op kerstdag aan de herders gevraagd
worden 'Quem quaeritis...' 'Wien zoekt ge in de kribbe, Herders, zegt het?'. Op hun
antwoord werd het gordijn weggeschoven en het sinds lang door de profeten
voorspelde Jezuskindje getoond: 'Adest hic...' 'Hier is het Kindje met Zijn Moeder
Maria, waarvan sinds lang de profeet Isaïas heeft voorspeld'. Dan traden ze vooruit
en wijzend op O.L. Vrouw reciteerden ze: 'Zie de maagd zal ontvangen en een zoon
baren, gaat en zegt dat hij geboren is'.
Weldra namen deze kerkelijke voorstellingen zoo'n omvang en werden er zooveel
typische en van weinig wijdinggetuigende elementen mee vermengd. dat ze
uitgroeiden tot echte tooneelspelen buiten het kerkgebouw.
Zoolang ze beperkt bleven tot liturgische voorstellingen in de kerk zelf, bij de
kribbe, en grootendeels in de taal der kerk, het Latijn, gespeeld werden, waren ze
bijna onveranderd dezelfde in alle landen.
Eens uitgegroeid tot mysteriespelen - buiten de kerk, in het portaal of op het
marktplein, en dan hoe langer hoe meer in de volkstaal - drukken individualisme en
nationalisme, naar gelang van de streek, er hun verschil-lenden stempel op.
Ook wanneer ze buiten de kerk vertoond werden, zijn priesters en kerk-bedienaars
er nog langen tijd de regisseurs en de hoofdacteurs van, en menig geestelijke is de
gelegenheidsauteur dezer stukken. Te Rouaan, in 1452, traden de geestelijken op in
herders verkleed en te Delft in 1490, rijden drie priesters te paard, als Driekoningen
uitgedost, met hun gevolg langs drie verschillende ingangen de kerk binnen.
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Met het verhuizen van de spelen uit de kerk naar het open plein kreeg men ook
meer speelruimte, waardoor aan decor, versiering, kostumeering en vooral aan
figuratie vrije teugel kon gegeven worden.
Bij die spelen kwam soms een figuratie te pas, die uitgroeide tot een echte
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cavalcade, welke heel de stad in rep en roer zette. Zoo weten we dat, op
Driekoningendag van 1336, de Dominicanen te Milaan een optocht organiseerden,
waarin de koningen te paard, in kostbare gewaden, met muzikanten voorop en met
een groot gevolg, van de St. Maria della Graziakerk naar St. Lorenzo trokken, waar
onder een zuilengang Herodes te midden van de schriftgeleerden op hen wachtte.
Na raadpleging van den vorst trok de stoet verder naar de St. Eustorgiokerk, waar
naast het hoofdaltaar een kribbe gebouwd was. Moeder en kind, en de nooit
ontbrekende os en ezel, waren er aanwezig.
Hier offerden de Koningen hun geschenken en legden zich naast de kribbe ter rust.
In een droom verscheen hun de engel en onmiddellijk na de goddelijke
waarschuwing vertrokken ze verder en toog de stoet door een der stadspoorten, langs
een anderen weg heen.
Bedenken we tevens dat in 1454 door Florentië's straten de Wijzen optrokken met
een schitterend gevolg van een tweehonderdtal ruiters.
De groepen en praalwagens in processies en ommegangen, evenals de toogen of
schouwtooneelen bij groote gebeurtenissen, zooals bij de blijde inkomsten van
vorsten, zijn uit deze mysteriespelen gesproten en stelden meestal religieuze scènes
voor.
Zoo noteert Dürer, in zijn reisjournaal door de Nederlanden, dat hij te Antwerpen
de O.L. Vrouwprocessie bijwoonde, waarin o.m. de Driekoningen, zeer aardig
uitgedost, op groote kernels en andere zeldzame wonderdieren reden.
Het spreekt vanzelf dat onder dien invloed de voorstellingen in de kunsten
levendiger, natuurlijker en kleurrijker moesten worden.
De prachtige driekoningenoptochten die vele schilders ons nagelaten hebben, zijn
ongetwijfeld door de mysteriespelen geïnspireerd.
De familiale bezigheden die St. Jozef te vervullen kreeg, niet zelden onbeholpen
en caricaturaal, daar waar hij anders roerloos in een hoekje weggedrongen zit, hebben
denzelfden oorsprong: nu kookt hij, doet de wasch, droogt de luiers, stopt de kousen,
dekt het dak van den stal toe... en houdt beschuttend de hand voor kaars of lantaarn,
een attribuut dat ontegensprekelijk uit de tooneelwereld spruit, waar het hem in de
hand gegeven werd om te beduiden dat de scène zich afspeelt in den nacht en waar
de St. Jozefvertolker in werkelijkheid de hand wel voor het lichtje moest houden,
om te beletten dat het door den windtocht zou uitwaaien.
Ook de populariteit van den zwarten koning heeft veel aan het tooneel te danken.
Wel gewaagt de tekst, welke aan Beda wordt toegeschreven, van den derden koning
met 'donkerbruin gelaat', maar algemeen vinden wij hem eerst in de plastische kunsten
rond den tijd, dat het geestelijk tooneel zijn hoogtepunt kende.
Om de toehoorders wat afwisseling te brengen in de lange uren van gespannen
aandacht, verscheen hij op de planken, met zijn zwart gelaat scherp gecontrasteerd
en geaccentueerd door een wit of helder pakje, soms schier een karikatuur.
Grime en maskers werden daartoe aangewend en men zal wel de drolligste facies
mogelijk bedacht hebben om hem te laten verschijnen als een modelmoor uit een
dier verre landen, waarover de ontdekkingsreizigers zoo'n wondere verhalen wisten
te vertellen.
(wordt voortgezet)
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Godsdienstige kroniek
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 gaafheid, 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 bouwen, 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
heiligheid tot eenvoud en schoonheid ontlook, en zielenadel tot onverstoorde
volkswaarden en gewrochten van wereld-kultuur openbloeide - biedt ons een beste
gelegenheid tot verdieping en bezinning. De Groenendaalsche bosschages zouden
ons moeten verlokken tot stilte om den ganschen geestesrrjkdom, 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 opeischt: 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 P a t e r S t e p h a n u s A x t e r s , O.P., uit het
Praeconiale Viridisvallis 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) (1) Hierbij zinspelen wij op Pater Reypens' artikel: 'Een Eere-paneel met Groenendaal's
beroemdheden (Ons Geestelijk Erf VI, 1932, 40-69) 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 + 208 blz., geïl., ing. Fr. 120, Fr. 145 in halflinnen
band. De Sikkel, Antwerpen, 1943. - In zijn inleiding brengt Pater Axtern met zijn gewone
nauwkeurigheid en belezenheid alles samen wat tot nu toe werd verwezenlijkt op het gebied
der Jan van Leeuwen-vorsching. Kranig bepaalt hij zjjn houding tegenover extremisten als
Paul O'Sheridan, bakent scherp de problematiek af, waarbij hij steeds naar oordeelkundige
oplossingen streeft. Het was de bedoeling niet een totale uitdieping en hernieuwing 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
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Jan van Leeuwen, grauwe gestalte uit ons grauw verleden - grauw omdat wij den
glans er niet van zien - is om zoo te zeggen een levend zinnebeeld van het
Nederlandsche volkskarakter: gegroeid uit het volk waaraan hij met bloed en geest
verbonden was, zwoegt hij in het dagelijksche slameur van een dompige keuken,
maar weet onder zijn schamelheid een innerlijken rijkdom van zielediepte en
geestesvervoering te bergen en voor Gods aanschjjn wondervol te bloeien. Gemuurd
in de realiteit, is hij realist, zooals van Eyck en Rubens kinderen van de realiteit
waren, maar zijn oog ziet de vierde dimensie, die oneindigheid geeft aan het ons
omringende: de dimensie van het Goddelijke. Vergeten voor de wereld, schouwt hij
in God; arm in het broedershabijt, baadt hij in de weelde van Gods minne; met hand
en rug zwoegend, rust hij in Gods omhelzing. In nederigheid en zelfvergetenheid
glanst God over hem: 'Want overmids vermetende gront-oetmoedecheyt ons selfs,
siet, hieromme soe verniedt hem (= zich) God tot ons; ya ende alsoe trecke (n) wij
gode, gheeste met gheeste, te male in ons. Rechts ghelikerwijs alsoe die sonne
doerscijnt ende doerraeyt dat ghelas ende oec dat element der lucht, siet, alsoe
doerscijnt ende doerlicht ende verlicht god den vernietenden gront-oetmoedeghen
mensche, ya, metter ewegher doerscinegher glorioser onmeteleker claerheyt, die
god in hem selven es' [p. 75](3).

De persoonlijkheid van Jan van Leeuwen
Deze zelfvergeten kracht is een fiere belichaming van ons temperament, dat zakelijk
zijn wereldbeschouwing in natuur en bovennatuur uitleeft en doorheen het kleed der
schepping de werkelijkheid der Godheid vat. Meteen bleef hem het lot van onze
grootheid beschoren: de onbekendheid. Jan van Leeuwen is een vergetene in onze
geestelijke geschiedenis. Zijn persoonlijkheid kennen wij niet zóó, dat zij uit de grijze
nevels van de Middeleeuwen of uit de scharen van monniken tot een scherp-afgelijnde
gestalte op ons toetreden zou: met haar individueele trekken en eigen physionomie.
De persoonlijke geaardheid van zijn menschelijkheid en van zijn heiligheid, van zijn
spiritualiteit en leer, van zijn stijl en woord, zoowel als zijn levensloop, ontgaat ons.
van Jan van Leeuwen 'den christen democraat' onder sociaal en kultuur-historisch aspect te
(belichten, noch door P. Reypens, die een strikt theologisch twistpunt wilde ophelderen. (Het
Toppunt der Beschouwing naar Jan van Leeuwen - O.G.E. 9, (1939), 39-60). Wel geeft het
geen volledig overzicht van het genie van den coc: wijl wellicht meerdere letterkundigen of
sociaal-historici het zullen beklagen, het pikante van het werk te moeten missen. Nu hebben
we een totaal overzicht van Jan van Leeuwen's vroomheid in ascese en mystiek. Het
rangschikken der teksten naar een vooropgezet plan - tsedeleke, tgheesteleke, tgodteleke
leven - waarbij gestreefd werd alle eigenheden van Jan van Leeuwen's leer in 't licht te stellen,
heeft wel nadeelen, doordat brokken, uit hun verband gerukt, hun logische eenheid verliezen
en meteen het inzicht in één bepaald onderwerp of de structuur van één werk onmogelijk
wordt gemaakt. Een samenschikkende tafel had aan dit euvel gemakkelijk kunnen verhelpen.
De lezing van den op zich reeds zwaren tekst, gedrukt in compacte paragrafen, had
vergemakkelijkt kunnen worden door gelukkiger aanbrengen van leesteekens, door
aaneenschrijven of met streep verbinden van samenhoorende woorddeelen. - Het hier gebodene
doet ons den waren rijkdom van Jan van Leeuwen's geheele werk aanvoelen: en dat is een
ware verdienste van den bloemlezer.
(3) Aldus verwijzen wij naar het boek van P. Axters. De arabische cijfers duiden op de
bloemlezing, de romeinsche op de inleiding. Stilzwijgend vergemakkelijken wij hier en daar
de lezing.
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Zeker, wij zijn over de periode heen der liberale en protestantsche
geschiedschrijvers, voor wie het werk van onzen mysticus gold als: 'dit zonderlinge
stuk vol vromen onzin' 'an sich ohne Interesse' [p. LXIX]. Voor de meesten echter
is de man totaal omschreven door zijn naam 'goeden coc', waaromheen al de
meewarigheid hangt, waarmee ons woordje 'goed' kan geladen zijn; de man zooals
hj op de oude miniaturen voorkomt: met de rechterhand den kookpot roerend, met
de linker het bidsnoer doorbeierend, vervalt hij in extasen,
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tot nadeel van den goeden smaak en schrijft 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
uiterlijke 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 zich droeg, waarin wij ons peillood diep moeten laten zinken om
er den bodem van te vinden. Zijn zelfgatuigenis moest ons toch wijzen op een
diepteleven, waar we stil voor staan: 'van buten soe hebbic alle mijn leefdaghe groten
starcken groven arbeyt ghedaen, ya beyde mi ende oec anderen goeden lieden; ende
alsoe wannic mijn broet ende mijn lijfleke 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 ydel gheweest in mi; want ic ben minen
here sinte pauwelse na-ghevolght van buten ende van binnen in alle manieren van
heylegher leringhen na de wet gods in den hoechsten graet der minnen te volbringhen,
ya opdat ic onsen eneghen here ihesus christus inder alre-minster oetmoedecheyt
yet ghelijc mochte werden. Want eenparlinghe soe hebbic de passie ende oec de doot
ons heren ihesu christi in mijn alinghe (ellendig) doechleke herte ghedreghen, ende
die heyleghe opene binnenste ons heren ihesu christi en hebbic niet versuymt noch
verroekeloest met eneghen vriwillighen avekere... Want alle salecheyt die hanct in
die binnenste eenvoldechyet ons heren ihesu christi. Ya ic seggu 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 minnen, saghense mijn herte
aen... Want ic en constu niet ghesegghen noch bescriven, hoe sere dat ic alle menschen
minne ende begheer te bringhen in die levende binnenste ons heren ihesu christi.
Want daer voer en hebbic oec noch ziele noch lijf ghespaert,....Dats (= is) nacht
ende dach mijn gheesteleke inwendeghe verborghene iacht' [p. 56-57 vgl. XXIX].
Zooals van Paulus, zou men aldus van den goeden coc kunnen zeggen: cor Joannis,
cor Christi. Die innerlijke spanning in het hart van een leekebroeder kennen wij niet
als de kracht, waaruit ons verleden groeide...
Intusschen hebben zich velen vastgeklampt aan het beeld, dat Dr. C.G.N. De Vooys
van onzen kok heeft geschetst: als dit van een christen-democraat 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 clerk - veroordeelde,
omdat zij bezaten. Hij zag staat, klooster en kerk beheerscht door den duivel van
geld en gierigheid, van hebzucht en praalzin en gesloopt door ongehoorzaamheid en
eigenwil: daartegenover stelde hij de 'armoede van gheest' in haar uiterste gestrengheid
van bezitloosheid en algemeen-geldende noodzaak en de kuischheid ih 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
da mystiek. (Zoo zou hij een voorlooper zijn van de Hervorming.)
(4) vgl. Twee Christen-Demokraten uit de veertiende eeuw, (De XX Eeuw 9, (1903) I, 156-182).
Tweede uitgave, Letterkundige Studiën, Verzamelde Opstellen, Groningen, Wolters, 1910;
blz. 1-30 met de daarbij aansluitende bloemlezing, waarover in noot 2.
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Iedereen zal onmiddellijk aannemen, dat Jan van Leeuwen onverbiddelijk is in
het geeselen van gebreken en tekorten van maatschappij en kerk, maar zijn liefde
voor - en onderwerping aan deze door God gestelde wetten was
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grooter dan zijn inzicht der fouten. Zoo moet De Vooys ook toegeven: 'de Heilige
Kerk te verlaten, die gedachte kwam niet bij hem op'. Hij brengt het intransigente
en opstandige van zijn aanval en zijn uiting naar voren, maar geeft toe: 'hij (Jan van
Leeuwen) stelt te zeer de vrijwillige “heilige” gehoorzaamheid op den voorgrond
als eerste voorwaarde tot een christelijk leven dan dat hij met de Kerk zou afbreken.'
Zoo ziet men wel de innerlijke contradictie van deze stelling in, maar geeft ze niet
op, daar men niet inziet, hoe de heiligste liefde tot de kerk den vlammenden ijver
insluit voor Gods huis: ut sit sancta et immaculata(5), hoe het individu zich slechts
kan ontplooien in een godgewilde maatschappij. Denkbeeldig is daarbij de
tegenstelling tusschen mystiek en kerk, alsof de ziel haar 'toevlucht zou nemen' tot
de eerste om aan de knelling der laatste te ontkomen: want de mystiek is geen
isoleering van of tegen de samenleving en de hiërarchie, maar eenerzijds, het door
God en Kerk nagestreefde direkte vatten van de door de Kerk gewaarborgde dogma's,
die alle moeten leiden tot de schouwing (wijl de geloofskern, waarin het getuigenis
der Kerk geïntegreerd wordt, de mystiek op een hier niet nader te bepalen manier
insluit, en wijl zooals 'gratia semen gloriae', zoo 'fides initium visionis' mag heeten),
en anderzijds de liefde, die opstijgt naar God in schouwing en omhelzing en neervloeit
over de menschen met de medesleepende kracht van het 'omnia traham ad me': uut
(der) ghelatenre gront-oet-moedecheyt selen wij vander side comen ter overster
vriheyt Gods, ende selen dan alle dinc gaven ende goeden (met mildheid en goedheid
overladen) metter selver ewegher claerheyt, die god selve es; soe selen wij ontfaen
ende gheven ende nemen alle gheesteleke gaven metter selver rijcheyt, daer God niet
gaeft al hemelrike ende erterike [p. 6](6). Aldus leidt de beschouwing over tot de
vruchtbaarste daad der ghemeyne caritate of het 'ghemeyne leven' zooals Jan van
Leeuwen en Ruusbroec het respectievelijk noemen.
Dat Jan van Leeuwen nu meer bepaald een christendemokraat zou zijn, die het
positief communistische principe zou huldigen, kan men slechts beweren, wanneer
men sommige uitlatingen met de verbijsterde oogen van een modern ideoloog gaat
interpreteeren. 'Mer niet en belchs hem, het en es niet waer alsoet luyt' zei de kof om
zijn prior te verdedigen (p. 194). 'De kok', aldus De Vooys, '(is) in beginsel een
aanhanger van het christelijk communisme, dat Maerlant in de vorige eeuw al
verkondigd had: 'Want in der nauwer noot soe souden van rechte alle dinc ghemeyne
syn, alsoet god inden yersten beghinne al ghemeyn sciep. Want ons here god, hij en
heeft gheen goet ghedeylt noch onghemeyne ghemaect van sinen weghe noch na
synsheit. Want dat die dingh onghemeyn syn worden, dat es toe-comen bij verkeertheit
der menschen ende overmids wandelbaerheit des volcks'(7). Nu weet ieder, die de
katholieke moraaltheologie kent, dat die 'nauwe noot' aan den casus extremae
necessitatis, door alle verdedigers van het katholiek eigendomsrecht aangenomen,
beantwoordt. Verder berust Jan van Leeuwen's beschouwing op de patristische leer
over de gevolgen der erfzonde: welke slechts te verhelpen zijn, niet door het
positief-communistische principe van de onrechtvaardigheid van het eigendom en
het opheffen van het bezit des eigenaars, maar door de caritas in en boven de
(5) Eph 5, 27. - Hoe kerkverbonden Jan van Leeuwen is en denkt, moge blijken uit blz. als 14,
62, enz.... der bloemlezing.
(6) Vgl. blz. 96; men denke wat Ruusbroec zegt over het 'ghemeyne leven' (vgl. Reypens, Jan
van Ruusbroec, Leven en Werken, p. 163-177, Mechelen-Amsterdam, 1931).
(7) De Vooys, o.c. p. 173.
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rechtvaardigheid en gift van den rijke en door de onthechting aan het aardsche in de
'vriheit des herten'. Rijkdom noch eigendom is zonde; maar qui clauserit viscera sua
(frati suo)(8)... hij zondigt en maakt zich tot

(8) I Jo. 3, 17.
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dief. Wanneer Jan Van Leeuwen de armoede predikt, dan 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 Ruusboroec's gloriose leeringhe kunnen wij niet beamen. Zoo zegt
dan 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 volc, 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 ghedaelt van haren beghinne ende
syn ghelijc der werelt'... is de smartelijke roep naar eenvoud en versobering dezer
boet-profeten, die treurden op de puinen van 't door de begeerlijkheid verwoeste
godshuis, alleszins begrijpelijk'(9). Het verschil tusschen Jan van breeuwen 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 de 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 verscheidene 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 maan, die haar
licht van de zon der Nederlandsche mystiek ontvangen moet. Toch lijkt het alsof wij
bij het uiterlijke van zijn verschijning zijn gebleven, zonder de echo van zijn ziel op
te vangen. Evenwel kan 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 van zijn
persoonlijke balevingen. Het is direkter en sprekender dan het werk van Ruusbroec.
Deze schrijft van 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 van Leeuwen's ijver kent den gloed van het warmstuwende hart, dat
uit het eerste aanvoelen van de menschelijke ellende en Gods recht zijn wilden kreet
van verslagenheid niet bedwingen kan. Ook zijn persoonlijk gebedsleven kennen wij
uit zijn eigen getuigenissen.

(9) Serrarens Ed. A., Kommunisme in de Middelnederlandsche Letterkunde (Tijdschrift voor
Taal- en Letterkunde, Tilburg, 16 (1928) 1-32; 77-127).
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Uit de ontleding van beider taal ziet men de verschillende geaardheid van10

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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Ruusbroec en van zijn biechtkind. Ruusbroec's ziel is effener en rustiger en in edeler
metaal gedreven: zij is beheerscht gelijk zij de wereld beheerscht, in kalme
zelfzekerheid en met de superioriteit van den meester:
als een seraphin in hemelriken
den hoechtsten engelen ghelike.

Aldus zegt het heel wat voor beider karakter, dat de Prior zijn model in den Apostel
der minne vond, terwijl de coc zich altijd beroept op 'mijn here sinte Pauwel'. Jan
van Leeuwen lijkt gehouwen uit den ruwen steen van een kerngezond volksman, die
zijn instinctieve krachten bewaard heeft, zonder de menschelijke geslepenheid en
afbeiteling die een humanistische opleiding aan een aristocratische ziel geven kan.
Hij kent slechts de gaafheid van een natuurkind met den adel der bovennatuur. Deze
menging juist van natuur en bovennatuur stempelt zijn werk tot iets eigens.
Zoo klinkt het smachtend Godsverlangen uit zijn woorden fel door en doet ons
inzinken in het zuivere en fiere gevoelen van een ziel, die weet van eigen
rampzaligheid en van het zaligend geluk dat hen wacht achter het gordijn harer
sterfelijkheid. Het cupio dissolvi krast in pijnlijke tonen: 'ic bin hier in eenen
aleyndighen crancken staet. Rechts es hier mijn leven ende mijn daghelijcsche
ghevoelen, als eenen armen ghevanghenen te moede es, die droeve ende serigh leghet,
ya al vol rouwes, in eenen aleyndighen kerkere des lichamen bevaen ende besloten.
Want die swaerste kerkere, die de goede menschen magh hebben in eerterike, dat es
syn eyghen lichame. Ende hieromme soe roep ic nacht ende dach morwelyc, met
groter aendacht van begheerten op Gode, dat hi my verlossen ende verledighen
sonde, want ic gheerne ende oec al te gheerne met onsen here Jhesus Christus... syn
sonde... want mi en lust hier een hellewert (geen zier) niet te blivene, want myn gheest
ende myn begheerlyc wandelinghe... es daerboven gheheellyc'(11).
Want de loutering van het aardsche maakt de ziel ontvankelijker voor het
hemelsche: 'soe wi meer sterven der werelt ende latense met stucke ende met stompen
ende partyen, soe die hongher Gods daerna in lanc soe meer wert... Dies selen wi
ons hueden... dat ons binnenste gheheelheyt niet ontvrijt noch ghescoert en werde
van eneghen dinghen'. De groeiende godshonger wekt de zaligende pijn van het
verlangen naar datgene dat in zijn afwezigheid verzadigt: 'ende met allen goeden
menschen, die in eertrike syn, overmits eendrachticheit der caritate... selen wi
navolghen der onbegripeliker hoecheit ende goedheit Gods, ende aldus selen wi
vaste voert-crighen in ontbliven met enen eweghen honghereghen dorste inder zielen
na die onbegripelijke satheid Gods. Ende na dese maniere selen wi wandelen voer
doeghen Gods... in inneghen levenne ende in sterken ongheduere van herteliken
woedergher minnen, die int hefte leeft ende den mensche niegherincs ghedueren
noch rusten en laet' [p. 88-89]. In zijn f ierheid heeft hij 'vri de werelt verwonnen'
en voelt hij zich wijder dan de wereld, die hij van zich afstoot om God te grijpen:
'alsoe es der weseliker minnender zielen alle dinc te inghe ende te nauwe ende te
corte, want met onser op-crighender vallender begheerten, hoe sterkelijc dat si ons
drijft met onsen werken te Gode, nochtan en connen wi daer-met Gode noch oec ons
selven niet voecomelijc ghenoch (genoeg) ghedoen naden indersten (innerlijksten)
deele ons gheests' [p. 89]. Deze zielekreet is de echo, die alle godschouwende harten
mekaar doorgeven met de woorden van Gregorius den Groote: Videnti Deum omnia
(11) De articulis cap. XVIII
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smartelijke vers uit de na-Hadewijchsche school:
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Alle dinghe
sijn mi te inghe:
Ic ben so wijt.
Om een onghescepen
Hebbic begrepen
in eweghen tijt(11a).

Het persoonlijkste, dat Jan Van Leeuwen van zich laat schouwen, zijn wel de
bladzijden, die in de handschriften den titel dragen: Van seven alte wonderleke
manieren van alindecheyden, die broeder Jan, die goede coc van Groenendale, op
eenre nacht allene op syn selfs cost liden ende onsienlec draghen moeste, verholen
(voor) allen menschen'. Deze beproeving heeft zich blijkbaar als een pijnlijke wonde
vastgezet in zijn God-ontvankelijke ziel, zoodat hij er telkens van gewagen moet. In
dat donkere oogenblik daalde hij af in de sferen van de godsverlatenheid der
hellekrochten. 'Dierste alindicheyt was, dat god den mensche(12) weder beroefde ende
afnam alle die hemelsche blijscep ende die hoghe enecheyt synre weseleker binnen...
ende doe (toen) en was den mensche van binnen anders niet te moede, dan of hi alle
uren te niete vervaren ende verderven soude van helsschen anxte... De sevende
alindecheyt was, dat dese mensche viel in ene helsche inghe incheyt boven alie
betterheyt ende boven alle pine die men woorden (in woorden uitdrukken) mach...
Dats no min no meer, alsof die eerde..., alsoe menech dusent milen diep ende dicke
ware alse menech ghersse-pyl es op der eerden, ende dropel waters ende menech
sant es in der zee, ende dat hare (zich) dan die diepheyt der eerde van boven tote
beneden te male ontploke, ende dat die mensche met ziele ende met live alsoe meneghe
mile diep tote in die middelt der eerden versonke ochte verslint worde, ende hare
dan die eerde weder van boven tote beneden al-om ende tomme toe-loke (sloot), Siet,
dit ware een anxtelec ende een ejjsschelec dinc. Ware dat sake dat een mensche
levens lijfs (levend) in die middelt van der eerden eweler ende emmermeer ghepeerst
ende verdronghen ware ende alte-gader over-een-ghepleit moeste ligghen, dat
(zoodat) hem dochte dat hi alle uren te niete gaen ende verderven mochte ende
nochtan niets niet versterven en conste, siet, nochtan ware die pine alemale een
cleyne dinc ieghen die pine der hellen of yeghen die alindeghe helsche inghe incheyt...
alsoe moestic die helsche pine te male dore-boren (doorstaan) ende dore-smaken
tote in den diepsten oert... Ende ic en hadde neghene andere[r] laeffenisse... dan dat
ic die pine leet sonder weder-wille [p. 183-188]. Deze beschrijving, die ons denken
doet aan Catherina van Genua en Theresia, verraadt een diepte van ziel, die God
alleen scheppen kon om ze te vullen met Zijn alheid. Deze pijn die rilt door ganisch
het werk van den coc, is een critisch moment geweest van het 'ewegh voert-crighen
naer god in ontbliven', het ongedurig streven naar het onbereikbare op aarde van wie
de wereld verliet om den hemel te bezitten: 'ende aldus gheet god ende hy comt ende
hy duuct ende hy vliet, ende hy gheeft ende hy neemt, ende hy roeft ende hy steelt,
(11a) Ruusbroec heeft het pijnlijke en het zaligende van het godsverlangen aldus geformuleerd:
'Mochte wij gode ontfaen in onsen begripe, hi gave ons hem selven 'zonder middel; dat es
ons onmoghelijc, want wij sijn t e i n g h e e n d e t e c l e y n e hem te begripene'. (Brulocht
I, 221, 2, Ruusbroec Werken, Kompas, Mechelen, 1932). 'Alle de gaven gods ende al dat
god gheven mach sonder hem selven, dat es hem (den mensch) t e c l e y n e ende het en
ghenoeghet hem niet, maar het meeret sijn ongheduer' (ib, I, 225).
(12) De voorstelling herinnert aan het scio hominem in Christo... van Sint Paulus, waar hij
hartstochtelijk van hield (II Cor. 12-2).
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ende hy doet ende hy laedt (laat) dat hy wilt, al en soudic nemmermeer danc noch
loen hebben, Ende oec aldus soe werdic alden dach op mine selves cleynheit ghelaten;
ende daertoe soe sittic dicwille tusschen twee spisen ende verderve van honghere.
Want ter quader weerelt ende ten creatueren noch
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ter quader vleesscheleker ghelost wert (waart), daer ic ende mine quade natuere
toe-gheneycht es, daer-werts soe en willic niet; daer ic dat selve al omme ghegheven
hebbe dat ic ben, dies en mach my (mijn bezit) werden niet. Daer omme soe seggic
u dat ic sitte tusschen eertsche spise ende hemelsche spise ende verhonghere' [p.
183](13). Hoe pakkend heeft Jan van Leeuwen hiermee het allermenschelijkste van
zijn Godzoekende ziel uitgeschreven in simpelheid van woorden, waar het beeld
gevoel en gedachte uitdiept en verinnigt. De meewarigheid, die hier spreekt, is het
ruischen van stemmingen en belevingen van een heel teere ziel: teer, omdat de genade
er in waait. (Wij denken aan de droevigste stemmingen van Gezelle.)
Daarmee geeft Jan van Leeuwen ongewild het schoonste van zijn wezen bloot:
hij was viator naar God, wien het hart brandde van de edele minne, zooals Hadewijch
ze, eenig ter wereld, in onze dietsche taal bezong: minne wilt altoes toe (meer) gheven
ende swect ende mint Gode om Gode te minnene; dats gherechte drijft (aandrift)
ende aert, dat wi ons altoes ende alle uren gode gheven ende wedergheven... dit
weten wel dieghene die hier in perssen ende in woedegher minnen leven... si doet
den mensche in lanc soe meer crighen in een ontbliven [p. 196-197].
Naast den golfslag van de goddelijke minne voelen wij het rhythme van Jan van
Leeuwen's temperament. Zijn stijl en taal en beeld zijn die van een volksman, die
zich totaal uit in ongekunstelde gaafheid, wat niet altijd gave kunst is. Ieder kent de
ruwheid en rauwheid van zijn hekelproza, de felkleurigheid van zijn zondenspiegel
en tegelijk de gesmeeïgheid van zijn woordkeur en beeld en volksspreekwoorden
(waarbij we echo's van zijn persoonlijk leven hooren(14), den breed-uitspihnenden en
zich herhalenden verklarenden trant van den hard hamerenden polemicus of
détailleerenden didacticus.
Dit schikt zich geleidelijk tot een Gesamtbild, zooals Van Duinkerken de teekening
van den kok heeft trachten te hernieuwen: dat van een rondborstig, slagvaardig en
goedmoedig Brabantsch volkstype(15). Als wij de toespitsing van uiterlijkheden en
bouffonnerie weglaten, kunnen we best deze typeering als juister, suggestiever en
milder aanvaarden. Brabantsch is Jan van Leeuwen in zijn onveranderlijk optimisme
als hij laeta facie, benigno vultu, alaerique animo zijn gasten ontvangt, al kan hij ze
slechts op brood vergasten: zijn woord en leer wordt hun levensbrood. Vroolijkheid
zingt in zijn ziel: als toen hij den refter met zijn schotels binnentrad en zijn
Sint-Mertens-liedeke hardop zong; of het nu wel uit extatische inspiratie en niet eer
(13) Dit zijn de slotwoorden van een beschouwing over troost en mistroostigheid, die tot de
mooiste prozabladzijden moet gerekend worden
(14) Vgl Inleiding p. XXI-XXIII, - Het beeld uit keuken en smidse schijnen hem voor de hand te
leggen. Wij mogen hierop, als biografisch gegeven (p. XXI) niet veel steunen, daar Ruusbroec
dit zelfde smidsebeeld gebruikt in zijn Tabernakel (zelfde uitgave II. 12.) Naast: 'Nu gheeft
gode vrilyc die p a n n e metten stele, dat uwen gheest, onder syn bekeersamheit in sijn haat,
dat hijse mach keeren waer hi wilt ende hoe hi wilt (Van de acht Salicheden c. 4, Axters
LIV) staat: Ende ten vierden male selen wi oec mereken, hoe dat wi onzen hemelschen
meester d y s e r in die hant gheheelyc overgheven selen onder zijn bekeersamheit, soedat
God, onser alder meester, ons gheestelyc yser alsoe gheweldich moghen (= moge) sijn dat
hi ons met synre verstandicheit mach bekeeren ende eweghen, soedat God sijn verstendicheit
ende syn eweghe wysheit inden gront onser sielen drucken mach ende hem (zich) weselyc
herbeelden in ons' [p. 63]. Ander smidse-beeld p. 62-66. Over het keukenbeeld als
auteursmerk, vgl. p. LIV.
(15) Ruusbroec en Jan van Leeuwen als dichter. De Gids 99 (1935 December) 342-349).
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uit gemoedelijke jovialiteit was, laten we voor rekening van den middeleeuwschen
kroniekschrijver.
Here sinte Merten, heylich sant,
Goede platte mispelen wassen in u lant - Kyrieleis(16).

(16) p. XXVII Hoe de coc in zijn zangerigheid het volkselement met hooge leer paarde, zie blz.
85, 96.
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Sappig en kleurig is zijn woord om te zeggen, wat zijn pienter oog en wakker verstand
inzag, maar even onverbiddelijk sterk zwijgend is zijn lijdenskracht: sterk als een
leeuw zooals de middeleeuwer zijn naam etymologiseerde, leed hij als een lam: 'als
een arm slave laboerdic dach ende nacht opdat ic maerten leven (= werkzaam leven
van Martha) behielde ende onderlinghe trouwe metten heyleghen brueders van
gruenendale. Nochtan haddic hiertoe mede in minen voet een onghemac, dies noyt
mensche en wiste die bij mi was, daer ic dicwille groote pine in doechde' [p. 7](17).
'Want liden ende doghen van minnen ende overmidts der doecht, siet, dats soe fier
ende soe edel in hem selven' [p. 121]). Uit de ervaring van lijdende en zwijgende
minne groeit het lied van het 'doghen omder minne' dat alle realiteitszin en humor
en rondborstigheid ontstijgt en alleen uit God geboren is:
Want hoe hart of hoe wreet
dat my die minne voren-gheet,
ic wil vaste navolghen ende inwert poeghen.
Want ic sal emmer yet van haren plumen roeven,
en willic niet afkeeren noch yet andera verkiesen.
Ane die minne en can ic niet verliesen.
Want vander minnen en hebbic ne gheene scade ghehadt;
want alle die alendicheyt, die my toe es commen,
dat heefse al ghedaen bi minen rade.
Want de minne, sy boet my hare vrye eeneghe cussen, dat verstaet (weet dat)
ende (maar) ic ontseit (het) stoutelic sonder beraet,
ende ic vercoes om christus' wille alsoe arem ende allendich te sine
alse ye mensche, die in eerderike ghedoechde pine' [p. 124](18).

De vrijmoedigheid, waarmee hij over zichzelf en de anderen spreekt is een volksche
trek, maar geheiligd in bovennatuur. Zijn simpel hart kent voortaan de edele fierheid
voor Gods aanschijn te treden en de edele vlam van het grootmoedig verlangen: 'soe
coemt ons een vri opgaende consciencie met enen verhevenen ghemoede te gode
ende oec tallen sinen gheboden, dats dat (wi) in allen dinghen... soe selen wy sueken
dere ende den lof gods. Ende hierbi selen wy altoes ons selves vertien (verloochenen)
in verduldegher ghedoechsamheyt ende selen oetmoedelec nedergaen van binnen
ons selfs, stervende te gronde onder die vrie moghendecheit gods ende oec onder
alle creatueren' (26). Zijn felle affirmaties, waaraan zijn lezing van Eckenart wel
niet vreemd zal zijn, worden door een alles duldende minne [p. XXXII] en de diepste
grontoetmoedecheit gedragen: 'Want alsoe vele alse wy metten gheeste nederdalen
ende sinken ende ons selven ontsinken in vernietender grontoetmoedecheit, siet, alsoe
vele heft ende verheft ons die eweghe minne gods boven ons selven ende oec boven
alle beeldeleke gescapene dinghe in ewegher vriheit' [p. 76 vgl; 6-7 en passim].
Daarbij is zijn wezen en doen beheerscht door dezen éénen trek, die samengroeiing
is van natuurlijke ingekeerdheid en verworven doorschouwing, door wat ik met zijn
eigen woord noemen wil: innecheit. Deze zuigt de gansene buitenwereld naar binnen,
om ze in liefde te overwegen en te doordrenken met de barmhartigheid Gods en ze
van God uit te beminnen. De heftigheid en de verbetenheid zijner 'kerckenclaghe' is
geboden door de (bittere constatatie: Caritate die es vercout, der helegher leeringhe
zeere veroudt ende theyleghe leven, dat sesseert (XXX). Hij predikt in zijn volksche
(17) Vgl. Inleiding p. XXXIII.
(18) Hier ware blz. 120-136 der bloemlezing na te zingen. We hooren de echo van Hadewijch edelheyt, fierheyt, vriheyt - doorsidderen in dezen 'dorper'.
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taal voor het volk: mint die minne. De meewarigheid die zijn eigen godservaringen
omhangt, is ook de atmosfeer, waardoor hij de wereld ziet en mint. De ingekeerdheid,
die het hem
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mogelijk maakte de Paulinische levenshouding van activiteit en beschouwing na te
volgen, deed hem luisteren naar innerlijke stemmen, die hem een wonderbaar lied
zongen. 'Voor dit bloete, eenvoldeghe, weseleke, claer, intreckende aenschijn gods
sonder middel... daer mach hy gestadelic scauwen ende merken ende alle waerheit
van gode ontfaen in doverste syns gheests sonder arbeit... Dit is wel de beste ende
doorboorlicste lesse, die ic weet, dat es al dichtende antwerde ontfaen, overmits dat
ingheesten gods, tusschen de gruete ende de weseleke omhelsinghe van tween
ghelieven, die, gheeste met gheeste, mallic in anderen (mekaar) sien.... [p. 99]... dat
syn de minlicste ende de soetste reynste liedeken, die men dicht ende oec de gracioeste,
die men maken mach van den alre-suverlicsten trekelicsten lude; dat syn rymekenne
die antwoorde gheven tusschen minne ende werden ghemint ([p. 155, vgl. p. 143,
142].
Samen met dezen hemelschen zang in zijn ziel ruischte wel een genot om het
aesthetisch-schoone. Dichter in den zin van schepper van schoonheid en kunstenaar
was hij niet; technische vers- en stijlvaardigheid ontbreken hem(19). En toch, een
vleugje poësie siddert in zijn ziel. Hij weet van stijlmogelijkheden: bv. het gebruik
van doubletten bij werkwoord en adjectief met speling van assonanties, van simplex
en compositum, enz...., het rijmproza, dat menigeen hooger zal aanslaan dan dat van
zijn meester en waarvan sommige versregels treffen door hun zwaarte en
gevoelsgeladenheid.
Zoo zien wij den goeden coc in zijn minzaamheid en verborgen waarden tot ons
naderen... en toch willen we meer weten. Van waar komt hij en hoe groeide hij?
Waar putte hij zijn leer en hoe vormde hij zijn hart? Niet alles is gezegd, wanneer
men bewezen heeft dat de grondstructuur van Jan van Leeuwen's leer die is van zijn
meester. Maar wie Ruusbroec bestudeerde, weet hoe zijn technische beschouwingen
over de mystieke wegen schreef van uit een atmosfeer, waar hij en zijn kring in
leefden en ademden: zonder dat hij evenwel den onderbouw van zijn leer of de
vouwen van zijn systematiek naar voren bracht. Zoo moet het wel den nadenkende
duidelijk worden, dat niet hij de schepper van deze theologie is. En bovendien, daar
zijn onderwijs louter occasioneel is, zien we hoe de uiteenzettingen van Jan van
Leeuwen, die uit een anderen hoek kijkt, hetzij de synthese van Ruusbroec, waar
deze ons fragmentair bewaard werd, zouden komen aanvullen, hetzij de neerslag
zouden zijn van de traditie, waarin de gansche Groenendaalsche leer - met weglating
of aanbrenging van sommige punten - wortelde. Het tweede lid van het dilemna mag
voor zich wel poneeren, dat Ruusbroec een bekroning is, maar niet het geheel der
Nederlandsche mystiek uit de twaalfde, dertiende en veertiende eeuw. Zoo wist Pater
Reypens een handig gebruik te maken van de verklaringen van Jan van Leeuwen,
(19) Het slotoordeel van De Vooys over Jan van Leeuwen als schrijver blijft in zijn geheel waar:
'aan zijn zegging is hij dadelijk te onderkennen. Hij heeft niet het breed-rythmiese van
Ruusbroec's architectonies gebouwde volzinnen, geen ingehouden kracht, maar een vloed
van woorden, opgeschreven zoals ze uit zijn mond kwamen, in ogenblikken dat de geest
vaardig was. Vandaar soms een grote breedsprakerigheid, een telkens herhalen van dezelfde
gedachten, een vervallen in uitweidingen en afdwalingen, maar daarnaast een kernachtigheid
en een raakheid van uitdrukking die van buitengewone begaafdheid getuigen. Hij is geheel
de man uit het volk, met volkseigen uitdrukkingen en beelden, met eigenaardige
nieuw-vormingen. (Twee Christen-Democraten, p. 181-182).
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om de bedoeling van Ruusbroec omtrent het Toppunt der Beschouwing(20) te belichten,
maar tegelijk schrijft hij: 'In heel zijn werk, blijkt (Jan van Leeuwen) naast
Ruusbroec's Drieëenheids-mystiek, de zoo typische Hadewijchsche 'beleving' van
Christus' Godheid langs zijn menschheid geassimileerd te hebben, terwijl Ruusbroec
hier veel meer bij de 'navolging' blijft. Door dit element zeer bijzonderlijk draagt
van

(20) Ons Geestelijk Erf 9 (1935), 29-60.
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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
1334-1344 vertoefde(22). Of was hij reeds onderricht door de Affligemsche
Benediktijnen? Zijn voorliefde voor en vereening van Hadewijch is tegelijk een
bewijs van zijn zingende ziel én van zijn vastgeworteld-zijn in de Nederlandsche
traditie [p. 41-42].
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.
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Letterkundige Kroniek
Het probleem van den
hedendaagschen roman(1)
door Em. Janssen S.J.
Die Städte 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 füllen sich und funkeln wie die Huren
und lärmen lauter mit Metall und Glas(2).
Rainer Maria Rilke

In een gesprek gewaagde een vriend van me over 'het probleem van 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 jaar 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 roman-probleem 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,
maatschappelijke, 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 humanistisch 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
(1) Deze bijdrage sluit aan bij ons artikel Romanproductie en romanlectuur (Streven X (April
1943), blz. 233-237). Verscheidene van de hier voorgestelde ideeën kwamen daar reeds voor;
doch hier hebben wij meer den hedendaagschen-, 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.
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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.
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- 'Aan de vruchten kent men den boom; maar ook aan den boom 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 genieën, de Heilige
Augustinus, den ondergang niet van 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 romans angstwekkend toe. Hoofdzakelijk drievoudig diende
hun invloed dan aangegeven:
1o 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 zjj werkelijkheid en plicht verdroomden. Het overmatig
leven der verbeelding werd een opium, dat den geest 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.
2o 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 vervangen, de betoovering door prikkeling, de zich openbarende intuïtie
door 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.
3o 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 roman 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.
(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.

Streven. Jaargang 11

- Het minst gemakkelijke nog', opperde ik, 'op op het domein van de kunst zelf.
Want ook de allerverdienstelijkste romans zijn zelden kunstgewrochten.
- Zijn zelden v o l t o o i d e kunstgewrochten', schakeerde mijn vriend. 'Het lijkt
me niet onmogelijk dat, gelijk de algemeene gisting een nieuwe orde zou
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voorbereiden, deze overproductie een nieuw groot kunstwerk langzaam zou laten
ontkiemen.'
Het algemeene, het oude romanprobleem was dat van de verhalende kunst,
weerspiegeling en stuwkracht meteen, in een tijd van laïciseering, democratiseering,
industrialiseering. Beiden dachten we, mijn vriend en ik, aan het boek van J. Ortego
y Gasset, De opstand der horden(4), en we bevonden dat de roman het natuurlijke
gevolg en het product was van en voor den opstandigen chaos.

II
Doch naast het tweede probleem gezien, dat van den roman in oorlogstijd, leek het
eerste nog kinderspel.
Ook in andere landen, naar de bibliographieën althans te oordeelen, neemt de
romanproductie toe; bij ons is ze echter een springvloed geworden, een overstrooming.
Roman-series, aristocratische en voor het volk; goedkoope uitgaven en luxe-edities;
oorspronkelijke en vertaalde werken, inheemsche en uitheemsche; detective-romans,
feuilletons en literaire praestaties; obscure trein-lectuur en boeken waarover men
moet kunnen meepraten; lichte lezing ter verpoozing en zware studiën met problemen;
verhalen tot stichting en tot voorlichting: voor dat wassende water hebben alle dijken
begeven. Zooveel meer komt de roman op de boekenmarkt, en hoeveel meer wordt
hij, boven elk ander werk, gelezen en gecommenteerd! Het roman-probleem is bij
ons een van de oorlogsproblemen; gelijk de oorlog elke maat overschrijdt - daarna
pas zal men de eindelooze ramp kunnen uitmeten -; evenzoo eenigermate de
hedendaagsche roman-vloed. In het groote avontuur van onzen tijd plaatst hij en
avontuurtje te meer; het maakt soms den indruk als zouden wij, die zoo vurig het
einde der groote beproeving begeeren, den geest steeds aankweeken, die het ongeluk
aanbracht en het opdreef tot zulk onrecht en wreedheid. Wij voeden steeds het
monster, dat we tegelijk dood willen zien.
Samen met mijn vriend, zocht ik naar de oorzaken van dezen springvloed.
Letterkundige belangstelling bestaat bij ons volk vanzelf. Vanaf de Middeleeuwen
leefde, door alle omwentelingen heen, de zich aanpassende rederijkerij; de
voornaamste ascetisch-literaire werken der Contra-Reformatie waren, in de
zeventiende, achttiende en negentiende eeuw, de schat van elk huisgezin. Conscience
leerde ons volk niet lezen; hij verschafte het slechts nieuwe lectuur. Sinsdien pas
nam het lezen, met volksschrijvers, volksboeken en volksbibliotheken, zijn waren
aanloop, - en wij weten niet of elders, in een zoo beperkte volksgemeenschap als de
onze, zooveel tijdschriften en uitgaven tegelijk hebben kunnen bestaan en bloeien.
Wij zijn een volk van lezers en letterkundige genieters: ook andere werken bereikten,
in dezen oorlogstijd, een ruimen lezerskring; maar proportioneel werd het getal der
romans steeds grooter.
(4) De ideeën van dit boek (vertaling in het Nederlandsch bij Leopold, 's Gravenhage) werden
aangegeven en gecritiseerd door L. Drees in De heerschappij der massa-menschen (Streven
VI (October 1938), blz. 15-25).
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'De gewoonte van te lezen', zegde mijn vriend, 'bestaat nu eenmaal: wie leest zijn
krant niet, en wie niet zijn roman? Het ds een behoefte geworden. Evenmin mist men
roman en film, als sigaret en voetbalmatch. Met die gewoonte en gesteltenis gingen
de menschen den oorlog in; de roman-industrie moest zich wel uitbreiden.'
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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
toegangskaarten 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, haat doel, haar inhoud. Een literair-historische reeks bij voorbeeld,
met oudere bijna klassiek geworden werken, en een reeks voor volkslectuur. Nu
komen achter elkander, zonder onderscheid noch nadere bepaling van wat dan ook:
De witte van Claes, Pallieter en Boerenpsalm van Timmermans, De vlaschaard van
Streuvels De Leeuw van Vlaanderen van Conscience, Een mensch van goeden 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!
- 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?
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- Hoe bedoelt u dat?
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- Gun me een voorbeeld. Ik las de eerste vijf hoeken van de laatste Feniks-reeks:
Toomas Nipernaadi door August Gailit (Estland). Vertelsels over Onzen Lieven Heer
door Rainer Maria Rilke (Oostenrijk), Wilde vaart door Willem de Geus (Nederland),
Eenzame menschen door Ragnar Holmström (Zweden), Niels Lyhne door Jens Peter
Jacobsen (Denemarken). Welnu, twee van 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... Holmström 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 Protestantisme
bij Gailit, Holmström, 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 van 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
Väring, is zeker niet zonder pose en gewild diep-doen geschreven. 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?
- Ik heb geen bezwaar tegen goede vertalingen, integendeel. Doch vooreerst moeten
de oorspronkelijke werken waardevol zijn en de auteur niet alleen een beroemdheid.
Ten 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 weet de kooper 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 van 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 ernstige kritiek dus weer optreden, weer gezag hebben tegenover de
blinde 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 De Hartog niet beter?
(5) In Lectuurrepertorium staan II (streng voorbehouden lectuur) gequoteerd: Jenny door Sigrid
Ondset, De vrouw die uitgestooten werd door Luigi Pirandello, Kinderen van hun tijd door
Knut Hamsun. Het zijn precies de werken van de drie nobelprijs-winnaars, met wier namen
voor de geheele reeks propaganda wordt gemaakt. Daarom is het voorbehoud niet minder
gewettigd!
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- 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
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epos! Den weg daarheen kan het openleggen; voorloopig heeft het slechts wat nieuw
leven, wat nieuwe concrete ervaring, ruime avonturen en fiere taaiheid bij de
verhalende literatuur ondergebracht...
... Onbesuisd', besloot mijn vriend, 'hollen schrijvers, uitgevers en lezers het
roman-avontuur in. Tot welke diepten van verarming, verbijstering en mogelijken
ondergang dat hen voeren kan: daaraan denken ze voorloopig nog niet.'
Toen we de gevolgen bespraken van dezen roman-vloed, vielen we in het oude thema
terug: de hypertrophie der verbeelding, de vergroving, de verwarring. Wie veel met
menschen omgaat, weet hoe weinig, door overmatige lectuur, de zin voor
werkelijkheid en het heldere inzicht nog gelden, de plicht en de rechtvaardigheid;
hij weet hoezeer het huwelijk bij voorbeeld, door film en roman, wisselvallig en
onbestendig is geworden, hoezeer het huisgezin uiteen wordt gerukt en zijn heiligheid
vergaat. - Wie de werkelijke, de groote literatuur maar even waardeeren kan, begrijpt
niet hoe men veel hedendaagsche gedrochten voor hooge kunst wil doen doorgaan,
- en wie van een zekere vastheid, duidelijkheid, vormelijke beleefdheid en
maatschappelijke ordening houdt, moet aan de romans den oorlog verklaren. Veel
meer dan vroeger vervlakt, verkleint, ontwricht, vernielt de roman-vloed alles;
geweldiger dan ooit zet hij de ontbinding voort, waarvan we zoo pijnlijk de gevolgen
reeds ondergaan. En dat is, voor ons nauwelijks mondig volk met zijn aangevreten
katholieke traditie, een groot gevaar, misschien een doodende ramp.
De schrijvers vinden er baat bij, zou men meenen. Helaas! van goede herders
worden ze huurlingen; de schapen laten ze in den steek. Hoeveel meer men ze thans
lijkt te eeren en te bevoordeeligen: zooveel meer bijna verlaagt men ze, henzelf en
hun kunst, tot leveranciers van mode-artikelen, tot mode-menschen zelf. Zelfbeperking
en zelfkritiek; trouwe dienstbaarheid aan volk, kunst en hooger levensinzicht; een
geëerbiedigde en beminde traditie van stijl, schoonheid en verheffing; een pleiade
van begrijpende, steunende, inspireerende bewonderaars, mee-droomers van hun
hoogsten droom; een verruimende, verdiepende cultuur en een naar vastheid richtende
wetenschap: alles ontneemt men hun, de sociale functie van hun kunst, hun
begenadiging en bestemming, het ontzag voor eigen arbeid en wezen. Ook om als
schrijver groot te worden, moet iemand idealist zijn en held; de geïndustrialiseerde
romanproductie maakt de auteurs tot onderling concurreerende individualisten; ze
verzamelt ze in een syndikaat misschien, doch dat niet altijd de hoogste belangen
het eerst behartigt.
'Is er niets goed dan in wat nu geschiedt?
- In de overdaad, neen. De zaak zelf de roman bedoel ik, besluit misschien den
opgang in zich naar een nieuwe toekomst; doch zelfs die mogelijke opgang wordt
bedreigd door den overstelpenden chaos...'
Alls kwam er op aan, meenden we, dat de overdaad bedwongen werd dat de schifting
zorgvuldig geschiedde, dat de reclame haar alleenheerschappij verloor.
'Dat is vooreerst het werk van de critiek!
- Ja; maar nooit stond onze critiek zoo laag. Critici zelf houden het tempo niet bij;
over elk boek schrijven ze zoo maar wat, liefst een aanbeveling met een onbeduidende
schakeering of correctie. Ze schrijven elkander ook na; zelfs in katholieke bladen
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denkt men aan de waarschijnlijke gevolgen niet van menig zoo onbesuisd gegeven
advies(6). Laat de critiek toch onbe-

(6) Eén voorbeeld. Het bekroonde boek De voorstad groeit, door L.P. Boon, werd ook door de
katholieke recensenten, uit eerbied wellicht voor de juryleden heel hoog gesteld, en heel
zwakjes slechts maakte men voorbehoud. Nu is dit boek, niet alleen voor, een Katholiek
maar voor elk edel voelend mensch, eenvoudig niet te lezen; terwijl het, chaotisch en
rhetorisch tot in het onwerkelijke, artistiek evenmin in den haak is (wij bespraken het in het
voorgaande nummer van dit tijdschrift (Str. blz. 57). Daartegenover lieten dezelfde recensenten
zich nogal kleineerend uit over het boek Peter Anemont, door Rüdiger Syberberg. Nu is dit
werk, een moderne Odussea, wel overladen en disparaat; maar welk ander formaat dan dat
van het eerste boek! hoeveel dieper en breeder van beweging! hoeveel meer boeiend,
verrijkend, veredelend!
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vangen, 'bedacht, objectief zijn, op de hoogte van haar taak, nauwgezet, met het
hoogste goed voor oogen van schrijver en publiek! Laat den criticus het aesthetisch
standpunt gerust innemen, ernstig dan: zoo valt de ethiek wel nooit buiten den
gezichtseinder!...'
Niet alleen negatief, moet de critiek ook den smaak bevorderen, den stijl, den
vorm, den geest, waardoor de kunst wordt opgevoerd. Zelfs in de poëzie, dat laatste
toevluchtsoord van den stijl, ging dat alles grootendeels teloor. Een nieuwe sfeer
dient geschapen: een humanisme, dat het geheele leven evenwichtig verfijnt en
verheft. Vanzelf zou zulke intens stuwende gemoedsadel het banale weggooien en
weren, spoedig het verhinderen, al het andere dan samenbrengen tot een blijvend
bezit, en daarin de groote bezieling vinden die we allen ontberen.
Hij zou de wetenschap dichter bij de kunst brengen en de kunst solieder maken
door dat contact. Hij zou de pudeur, den eerbied, de veelvuldige harmonie herstellen;
de menschen werkelijk weer gelukkig maken met iets schoons en goeds, met een
eenvoudige bewogenheid en een bewonderend vertelde offerdaad. Meer en beter
geschreven boeken over wijsbegeerte en godsdienst, over geschiedenis, psychologie
en natuurwetenschappen zouden, fraai en leerzaam, de lezers lokken en ontwikkelen.
Met zulke ondernemingen laten onze beste uitgevers zich thans ook in: hun mooiste
taak en hun weldaad!
'Zal het goede het dan winnen?
- Waarheen voert ons deze raadselachtige tijd? En de romanproductie is daarvan
toch functie! Elke beweging vermengt goed en kwaad; tegen het kwaad trachten we
ons te hoeden en het goede te bevorderen. Verder geleide ons de Voorzienigheid.'
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Boekbespreking
Godsdienst
E. ROULIN, O.S.B.. Nos Eglises, Liturgie, architecture moderne et
contemporaine, mobilier, peinture et sculpture. - Lethielleux, Parijs, 1938,
889 blz., Fr. Fr. 260.
Dit boek werd geschreven met het doel, een gids te zijn voor al wie in den kerkbouw
belang stelt: voor geestelijken, bouwkundigen, kunstenaars en vaklieden, gewone
leeken. Het biedt hun inlichtingen aan over het kerkgebouw, zijn onderdeelen en zijn
meubileering, en het bespreekt al wat er op dit gebied tot stand werd gebracht.
Natuurlijk gaat het over moderne kerken: kunst en gedachten evolueeren immers,
en het is volstrekt nutteloos deze evolutie te willen stuiten - aldus schrijver in zijn
inleiding. Op het gebied van de religieuze kunst komt deze evolutie tot uiting door
het oprichten van kerken naar de bouwwijze van den tijd, kerken die aangepast zijn
aan de noodwendigheden van den eeredienst en die voldoen aan de eischen van de
liturgie, kerken die bruikbaar zijn en logisch ingericht. Maar indien schrijver beslist
modern is, toch houdt hij vast aan de goede tradities en hij doet herhaalde malen
beroep op vroegere kunstwerken, in zoover zij moderne vaklieden kunnen inspireeren
en leiden.
Een korte bespreking gaat vooraf over de taak van den priester, van den
bouwkundige, van de vaklieden, en van de andere personen die betrokken zijn in
den bouw eener kerk. Hoe een kunstwerk leeren beoordeelen? Welke zijn de
hulpbronnen ter beschikking voor wie bouwen wil? Daarna volgen enkele princiepen
en regels die het kunstwerk zullen beheerschen. Dan gaat het over de problemen die
het bouwen voorafgaan: welke zullen de afmetingen en de ligging der kerk zijn?
welke bouwstoffen gebruiken en hoe ze toegepast? welke zal de indeeling en de
schikking der onderdeelen zijn?
Nu bespreekt schrijver afzonderlijk alle onderdeelen: muren, vensters, ingang,
toren, overkapping, beuk en zijbeuken, pijlers, bogen, zoldering, bepleistering.... De
verlichting, de glasramen, de bedekking van den bodem, het koor met zijn schikking
en onderdeelen, met zijn altaar en zijn ciborium, met zijn kommuniebank, lampen,
kandelaars, enz.; niets wordt vergeten, zelfs de stoelen niet en de manier om met
smaak een altaar te versieren. Slechts enkele vraagstukken worden weggelaten, zooals
de verwarming en de acoustiek. De beeldende kunsten, het schilderwerk en het
mozaïek worden besproken, breedvoerig en met kennis van zaken.
Kortom, het is een boek dat vele vraagstukken aanraakt; voor ieder toont het de
verscheidene oplossingen die erop gevonden worden. Schrijver bespreekt deze
oplossingen met hun voor- en nadeelen; maar hij toont ze vooral door het beeld: 770
zichten, zeer oordeelkundig uitgezocht, illustreeren het boek. Om deze te verzamelen
heeft Dom Roulin West- en Zuid-Europa doorreist. Een korte tekst onder ieder zicht
geeft, op de juiste manier, het oordeel van den schrijver weer. Aan wien de tijd
ontbreekt om gansch het boek te lezen, geven de teksten onder ieder figuur de
samenvatting van het gansche werk. Dit maakt het raadplegen heel gemakkelijk.
Maar hierin ligt dan ook het kiesche, het moeilijke der taak van den auteur: hij
stelt niet alleen voor hetgeen er op ieder gebied verwezenlijkt werd; hij geeft ook
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zijn oordeel te kennen, en dit oordeel is niet altijd gunstig. Hij heeft den moed zijn
meening oprecht te uiten en af te keuren wat hem afkeurenswaardig lijkt. 'La juste
critique se fait rare', schrijft Dom Roulin terecht. Geen wonder dat dit werk bij zijn
verschijnen ophef maakte en een scherpe kritiek uitlokte. Het is voorzeker een
ondankbare taak, een oordeel te vellen over zaken die zulke uiteenloopende belangen
raken. De talrijke subjectieve faktoren waardoor dergelijk oordeel noodzakelijkerwijze
beïnvloed wordt, maken de taak niet gemakkelijker. Zijn oordeel is het oordeel van
iemand die de zaak grondig onderzocht heeft, veel gestudeerd en veel gezien, die
gesproken heeft met lieden van het vak, en daarom verdient het beslist onze aandacht.
Is dan zijn oordeel onherroepelijk te aanvaarden? Vele opvattingen kunnen betwist
worden en worden het ook. Maar wij zijn het met Dom Roulin eens, waar hij van
den kunstenaar godsdienstzin en liefde voor zijn werk verlangt; waar hij beslist
optreedt tegen louter materialistische en utilitaristische opvatteingen. Is hij wel logisch
met zich zelf, bij het lovend beoordeelen van sommige kerkgebouwen, de kerk van
Raincy b.v.?
Jammer dat schrijver sommige landen, Duitschland en Zwitserland b.v., slechts
kent om hun mislukkingen. Hier had zijn werk ruimer kunnen opgevat worden en
het had er veel aan waarde bij gewonnen.
Tekst en uitleg van het boek zijn zakelijk en bij veel lezers aangepast, duidelijk
en gemakkelijk te begrijpen, ondanks het gebruik van technische woorden en
vakundige begrippen.
Ten slotte mag het boek van Dom Roulin een welgeslaagd en goed bestudeerd
standaardwerk genoemd worden. Het is een practisch opgevat werk, zeer handig:
een boek voor kunstenaars en geestelijken vooral. Ook in seminaries en
vormingshuizen is het stellig op zijn plaats.
C. Pickery
J.M. VANDE VYVERE O.P., De verschijningen van Onze Lieve Vrouw
te Fatima en het Geheim eraan verbonden. - Tweede druk. Debruyne,
Gent, 1943, 56 blz., Fr. 10.
Deze brochure gaat terug tot een artikel, dat in 1929 verscheen in de 'Revue du
Rosaire': een tijdschrift van de Fransche Dominikanen, Theologische School
Saint-Maximin. Zij bevat hoofdzakelijk een objectief relaas van de feiten van Fatima:
de zes verschijningen van Onze Lieve Vrouw, van den dertienden Mei tot den
dertienden October 1917,
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aan twee herderinnetjes en een herdertje; het groote wonderteeken bij de laatste
verschijning; de verschillende verhooren die men de kinderen afnam. Volgen enkele
bladzijden over de ontroering weldra in geheel Portugal opgewekt, over het later lot
der kinderen, over de groote bedevaarten die weldra te Fatima samenstroomden en
over de mirakelen die werden opgeteekend. Alles wordt objectief en sober voorgesteld.
De belangrijke documenten over Fatima, na 1929 slechts publiek gemaakt, worden
in deze brochure niet gebruikt. Op één uitzondering na: het 'groote geheim' namelijk,
dat de kerkelijke overheid bekend maakte ter gelegenheid van de vijf-en-twintigste
verjaring der verschoningen. Deze boodschap van Onze Lieve Vrouw wordt door
den schrijver samengevat; maar niet heelemaal juist. Volgens hem zou de Heilige
Maagd gezegd hebben: 'Indien het menschdom zich niet bekeert na dezen oorlog
(1914-1918), zal er een ander oorlog uitbreken, die slechts een einde zal nemen indien
de Heilige Vader de menschheid toewijdt aan mijn Onbevlekt Hart en indien de
geloovigen eerherstellende communies opdragen den eersten Zaterdag van ieder
maand'. Volgens hem ook zou Onze Lieve Vrouw aangekondigd hebben dat 'men
zou vrede en bekeering der wereld verkrijgen op die voorwaarden'. Indien men echter
op den tekst zelf der zieners voortgaat (hier niet afgedrukt), dan belooft Onze Lieve
Vrouw wel, op bepaalde voorwaarden, den vrede en de bekeering van Rusland; zij
spreekt echter noch over de bekeering van de wereld, noch over een oorlog die, tenzij
bepaalde voorwaarden vervuld werden, niet eindigen zou.
Ed. Dhanis
Gregoriaansch Missaal met Vespers voor de Zon- en Feestdagen door
de Benediktijnen van de Abdij Keizersberg, Leuven. Onder leiding van
Dom J. Kreps O.S.B. - Abdij Keizersberg, Leuven, 1942, 1728 + 211 blz.
De Leuvensche Benediktijnen hebben keurig en nuttig werk geleverd met een dergelijk
missaal uit te geven. Men vindt er al de noodige muzikale aanduidingen in voor Mis
en Vespers, den Latijnschen en Nederlandschen tekst, niet alleen van het gezongen
gedeelte, maar ook van de gebeden, lezingen, Evangelie, enz., een aangepasten
Gregoriaanschen muziekdruk, nuttige herhalingen, en nog meer andere voordeelen,
die het gebruik van dit misboek aangenaam maken. Zoowel de koorzangers als de
geloovigen, die de gezongen liturgische plechtigheden graag volgen, zullen dit boek
met vrucht ter hand nemen. Misschien komt eens de tijd dat de Benediktijnen van
Leuven een dergelijk missaal bezorgen met een algeheel moderne muziekannotatie,
hetwelk door velen wordt gewenscht. In afwachting verdient dit Gregoriaansch
missaal een ruime verspreiding.
A. Darquennes
G.M. LE BRUN en C. VAN DEN BLIEK, Twaalf Lessen over het H.
Vormsel. - Brepols, Turnhout, z.j., 1943, 238 blz., Fr. 30.
Dit boekje is de Nederlandsche bewerking, door C.v.d. Bliek, van het verdienstelijk
werk van E.H. Le Brun, pastoor uit het Doorniksche dat met een warme aanbeveling
van Z.E.H. Kanunnik J. Thomas de wereld inging. De bewerker heeft niet alleen
voor een (niet altijd keurig) Nederlandsch pakje gezorgd, maar ook den inhoud met
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verwijzingen naar Nederlandsche literatuur en leerrijke nota's verrijkt, b.v. over 'Sint
Gerolf, Vlaanderen's martelaar van het H. Vormsel' (blz. 170-173).
E. Dr.
Uitgewerkte lessen in opvoedend catechismusonderricht voor den
Derden Graad, in aansluiting met het godsdienstprogramma. Door de
Zusters der Christelijke scholen van den H. Jozef Calasanz, te Vorselaar.
Eerste en Tweede deel. - Goede Pers, Averbode, 1943, 251, 271 blz. Fr.
70.
Deze tweede gansch vernieuwde uitgave van dit waardevolle catechetisch werk is
een goede aanwinst en duidt op het leven en de aanpassing van de reeds zoo goed
befaamde methode der Zusters. De lessen zijn ingedeeld volgens het leerprogramma
en gegroepeerd naar de hoofdthema's van den catechismus. Een dubbele gedachte,
die van Christus en die van God, bezielt dit deel; zij wordt uitgewerkt als een motief,
dat de kinderen geheel het leven moet bijblijven. De stof is paedagogisch voorgesteld
door bordschema's, door het didactisch aanbrengen van de leerstof en door de
verbinding van de les met de godsdienstige en zedelijke opvoeding. Kortom, dit
handboek geeft aan den onderwijzer, voor de catechismusles van elken dag,
uitstekende schema's, die gemakkelijk bezield en aangepast kunnen worden tot echt
levend godsdienstonderricht.
G. Huyghe
P. GHYSSAERT, pr., Ik overweeg mijn gebeden. - Beyaert, Brugge,
1942, 152 blz., Fr. 15.
P. GHYSSAERT, pr., Ik overweeg 'onze H. Mis'. - 1942, 116 blz., Fr.
15.
P. GHYSSAERT, pr., Ik overweeg Gods wil. - 1943, 134 blz., Fr. 15.
P. GHYSSAERT, pr., Ik overweeg Gods genade. - 1943, 130 blz., Fr.
15.
Aldus verscheen al een eerste, naar den inhoud kostbare, reeks meditatieboekjes en
schrijver stelt een tweede reeks 'Ik overweeg' in het vooruitzicht, over Christus en
de Kerk.
Nadrukkelijk vragen we de aandacht voor deze bondige en inhoudrijke
overwegingen. Onder bescheiden titel en uitzicht dienen ze zich aan. Maar hier leeft
en spreekt een modern priester het beste en diepste van zijn geest en hart uit. De
intellectueel die deze overwegingen wil doormaken, werkelijk overwegend en
biddend, zal waarlijk op een geestelijk hoogvlak gaan leven. De eenvoud der gebeden
en geboden - (de titel alleen is al een vondst: ik overweeg 'Gods wil') - staat hier
doorstraald van de diepten van dogma en verfijnd gemoed, en doorwaaid van den
adem van het huidig leekenapostolaat. In de overwegingen over de geboden vooral
opent de schrijver nieuwe en aangrijpende uitzichten en stelt practische besluiten
voor die de ziel tot in de diepte omvormen en den evangelischen geest in onze donkere
en toch heerlijke tijden weer in concrete en beleefbare
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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. Niet 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 gesprekvorm, vol vroomheid en godgeleerde
diepte, de nabiddende mensch tot een innigen en verfijnden omgang wordt opgevoerd.
Het beste der huidige godsvrucht: tot den Drieëene, tot Christus onzen broeder, tot
het Eucharistisch offer, doordrong deze overwegingen, samen met de edelste
bestrevingen van den katholieken tijdsgeest. Zoo zijn ze, in hun geheel, een inwijding
in de gemoedsdiepe wereld der geloofsgeheimen, een opleiding in de konsekwente
christelijke levensopvatting, een school van heiligheid en volmaaktheid. En dit alles
wordt voedsel voor een persoonlijk gesprek met de Goddelijke personen, waarin het
diepste van het gebed en het hoogste van het leven bestaat.
M. Brauns
J.D. FOLGHERA O.P., Retraite spirituelle d'apres les écrits et la vie
de Sainte Catherine de Sienne. - Editions Spes, 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 het religieuze leven, deugden en
sacramenten. Meer misschien dan door de H. Catharina van Siena, wier geschriften
en leven alleen tot illustratie worden aangewend, laat de auteur zich door den H.
Thomas inspireeren, wiens klassiek geworden voorstellingen hij meestal bevattelijk
en getrouw weergeeft.
Voor geestelijke lezing, geestelijke onderrichtingen en retraiten, is zulk boek, hoe
eenvormig en eenzijdig ook (Jesus-Christus komt niet voor, evenmin Onze Lieve
Vrouw), nochtans heel bruikbaar.
Em. Janssen
Kan. Dr FLORIS PRIMS, De Antwerpsche Heiligen. - De Seizoenen
40/41, De Nederlandsche 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 Antwerpsche verleden; want niet alleen kende
dat verleden economische bedrijvigheid, maar ook de doorstraling van godsdienstige
waarden, die zich cristalliseerden in enkele figuren van Heiligen, Zaligen en
Eerbiedwaardigen. S. koos hier slechts diegene, die reeds het voorwerp waren geweest
van breedere studies; anderen worden alleen vernoemd (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
ietwat halfslachtige en het oneffene van de taal belet intusschen niet dat het wonder
Gods in de zielen en de vervlochtenheid van het menschelijke steeds den lezer
interesseert, ja soms aangrijpt.
A. Ampe

Wijsbegeerte
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Uit de moraalphilosophische werken van Aristoteles. Keuze door Prof.
Dr Aug. MANSION; vertaald door Dr A. Kriekemans. - De Seizoenen
42. De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1943, 83 blz., Fr. 12,50.
Dat deze teksten voortreffelijk gekozen werden, daar staat de naam van Prof. Mansion
borg voor: hun 80 blz. leveren de bijzonderste trekken van gansch Aristoteles'
moraalphilosophie. Misschien kost het den leek, voor wien ze bestemd zijn, wel wat
moeite om zich door Aristoteles' dorre en soms technische zegging heen te werken.
Wie volhardt vindt er stof tot rijke meditatie over de eeuwige thema's van geluk en
van deugd.
R. Leijs
Prof. Dr. V. RUEFNER. - Die Geschichtsphilosophie Giambattista Vico.
- Kriegsvorträge der Rheinischen Friederich-Wilhelms-Universität, Bonn
a. Rh., Heft 106. Universitäts-Buchdruckerei, Bonn a. Rh., 1943, 28 blz.
Jan Baptist Vico, een cultuurphilosoof - 'avant la lettre' zoo men wil -, de eerste die
het woord 'philosophie van de geschiedenis' gebruikt, leefde in het koninkrijk Napels
van 1668 tot 1744. In deze voordracht wordt hij voorgesteld als een wetenschappelijk
hernieuwer van hetzelfde formaat als Descartes en Bacon van Verulam. Een professor
die het scotisme aanhing, bracht Vico in kennis met Plato en Augustinus, waardoor
hij zich uit den slenter van een laatscholastiek-barok-opleiding eenerzijds en van den
greep van het cartesianisme anderzijds kon bevrijden. Onder invloed van het
exemplarisme van Augustinus, kwam hij tot het adagium: 'Verum et factum
convertuntur', 'Waar is hetgeen geschapen wordt'. Omdat de natuur door God
geschapen wordt, kan alleen God de natuur kennen, en omdat de geschiedenis
schepping is van de menschen, is de geschiedenis het eigenlijk object van de
menschelijke kennis. Alzoo wordt door Vico tegen Aristoteles, de scholastiek en
Descartes in, de geschiedenis tot wetenschap verheven.
In het licht van deze theorie wil Vico een eeuwige, ideale geschiedenis opbouwen
met een voortdurend terugkeerend proces van opkomst en verval. In aansluiting
hiermee heeft hij zijn eigen opvattingen 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. KRIEKEMANS, Het Leven der Verbeelding. - Tweede druk. De
Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1943, 90 blz.
Een verhandeling over de verschillende soorten van voorstellingen, over het bewaren,
reproduceeren en scheppen van beelden, bestemd voor wie in de psychologie geen
onbekende is en wien een wijsgeerig denken niet afschrikt. Klaar en beknopt
geschreven, getuigend van de groote belezenheid van den schrijver, ver-
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dient liet boekje, voor zulke lezers, een aanbeveling.
Veel vraagstukken worden aangeroerd (de inspiratie, het genie, de droom, het spel,
enz.), die natuurlijk op deze 90 blz. slechts oppervlakkig kunnen behandeld worden.
Het veelvuldig verwijzen, aan den voet van de blz., naar allerhande werken, komt
wel eens overdreven en nutteloos voor. Ook veel onverbeterde zetfouten storen den
lezer.
De schrijver verdedigt het bestaan van affectieve voorstellingen. Van de lagere
aandoeningen, die nauw bij de coenesthetische toestanden aansluiten, desnoods ja;
maar van de hoogere emoties? Dit betwijfelen wij. Heeft men niet eerder te doen
met emoties, heropgewekt tengevolge van zintuigelijke waarnemingsbeelden, dan
met eigenlijke affectieve voorstellingen? Zich bewust zijn van dezelfde stemming
als enkele dagen te voren, is het een affect zelf, vermengd met waarnemingsbeelden,
of is het een aandoeningsbeeld?
Het aanwenden van begrippen (kenvorm b.v.) wier metaphysisch karakter men
liefst onvermengd bewaart, tot het verklaren van vraagstukken van empirische
psychologie (cfr. p. 43-44), leidt tenslotte op een dwaalspoor. Het is beter den toegang
van metaphysische begrippen aan de empirische psychologie streng te ontzeggen.
Men zal dit ook in acht nemen wanneer men het eerste hoofdstuk leest over de
bepaling van de psychologie en haar voorwerp.
W. Smet

Taal- en letterkunde
Antoon VANDER PLAETSE, Practische uitspraakleer. - Derde
omgewerkte uitgave. Lannoo, Tielt, 1943, 271 blz., Fr. 30.
Met recht noemt de auteur zijn boek een practische uitspraakleer. Vanaf het eerste
hoofdstuk, Beschaafd spreken, is alles op de praktijk gericht; men leert de organen
van ademhaling en spraak beheerschen; de Nederlandsche spraakklanken vindt men
ingedeeld en één voor één behandeld; de assimilatie van de consonanten ziet men
verklaard en de beklemtoning der woorden; volgt, als aanhangsel, een hoofdstuk
over het fonetisch schrift en een vrij uitgebreide bloemlezing.
Opmerkelijk is de zorg waarmede de auteur, uitgave na uitgave, zijn werk grondiger
fundeert en nauwkeurig verbetert; alsook zijn herhaaldelijk merkbare fiere
dienstbaarheid tegenover volk, voornaamheid en cultuur.
Em. Janssen
Dirk VANSINA, Hölderlin. - Wiek Op, Brugge, 1943, 242 blz., ing. Fr.
100, geb. Fr. 130.
Een met liefde en toewijding geschreven boek. Een vulgarisatiewerk, dat ons één
der allergrootste dichters leert kennen en een weinig begrijpen. Dit boek moet zijn
weg vinden naar alle eenigszins ontwikkelde lezerskringen. Wij bezitten in Vlaanderen
nog te weinig essayistische literatuur die tevens ons volk nieuwen rijkdom bijbrengt,
en de oningewijden door haar moeilijkheid niet afschrikt. Het werk van Vansina
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heeft zijn gebreken, en deze dienen erkend. Maar midden van de kleinheid waarin
wij in ons landje leven, werkt het kontakt met een figuur als Hölderlin noodzakelijk
veredelend en verruimend. Dit boek heeft dan ook een werkelijk volksopvoedende
taak te vervullen. Het biedt een eerste kennismaking met den groeten mensch en
dichter, wiens werk zonder inleiding zoo goed als ongenietbaar is: hier krijgen wij
deze inleiding. Wij volgen zijn leven met en door zijn werken. De overvloedige
citaten uit brieven en gedichten, die, goedgekozen, in den tekst werden ingelascht
zonder eenige overlading van voetnoten, maken het boek zeer aantrekkelijk. Vansina
tracht uit 's dichters leven en werken één geheel te maken; meestal weet hij echter
de organische éénheid van beide maar fragmentarisch te bereiken; blijkbaar was het
zijn opzet ook niet ons een grootsch opgevatte synthese van Hölderlin's
geestesontwikkeling te ontwerpen.
Op de vraag voor welke klasse van lezers dit essay dan eigenlijk bestemd is, valt
het eenigszins moeilijk te antwoorden: het is tevens té vulgariseerend en niet
vulgariseerend genoeg. Wijsgeerig geschoolde lezers zullen nu en dan de neiging
gevoelen om zich even te ergeren aan de absolute uitlatingen en systematiseeringen
van een tweede-hands-philosofie, die zelfzekerder schijnt dan zij is; terwijl minder
ontwikkelde lezers zich in diezelfde plaatsen zullen vastlezen, - of er overheen lezen.
De schrijver stond hier inderdaad voor een moeilijk vraagstuk: is het mogelijk een
vulgarisatiewerk over Hölderlin te schrijven, zonder leugen, en zóó dat men den
dichter wat meer dan oppervlakkig leert kennen? Wat mag, én van den schrijver, én
van de lezers, verondersteld worden, niet alleen op het gebied van
literatuurgeschiedenis, maar als kennis van Platoon's wijsbegeerte, van de evolutie
van het neo-platonisme, van zijn religieuze stroomingen, en ten slotte van het
neo-hellenisme en het idealisme in Duitschland? Want zonder een minimum kennis
van dit alles is het onmogelijk tot een zeker inzicht in Hölderlin's kunst te geraken.
Vansina zal zelf wel de zwaarte hebben aangevoeld van de taak waarvóór hij zich
stelde. Hij heeft er zich naar best vermogen van gekweten. Hij was zoo voorzichtig
zich daarbij meestal aan de hand van zijn Duitsche zegslui - vooral Kurt Hildebrandt
- te laten leiden. Doch dit maakt zijn werk voor den lezer niet altijd klaarder, omdat
hij er zelf niet toe kwam Hölderlin's gedachtengang van uit één, persoonlijk
verworven, wijsgeerig standpunt uiteen tezetten. Vandaar enkele duisterheden en
zelfs incoherenties - men herleze b.v. de bladzijden over Hölderlin's Godsbegrip en
pantheisme -, waar de beste wil de begripsverwarringen niet kan goed maken. Vandaar
wellicht ook dat de Schrijver zich soms laat verleiden tot het gebruik van
zwaarwichtige, hoogdravende, doch vrij beteekenislooze woorden. Hölderlin is een
te ingewikkeld genie om zoo maar in zijn volle werkelijkheid aan den lezer
voorgesteld te worden. Bewondering, hoe gemeend ook, vermag het gemis aan
werkelijke beheer-
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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 Hölderlin 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 Hölderlin
niet volledig leeren kennen; hij had beter 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
Hölderlinboek in het Nederlandsen 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 werkelijk 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, verzameld, 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 tot aan het sterfjaar; brieven aan G.H. Flamen, aan Hugo Verriest, aan
Amaat 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 Lissens 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 buitengemeene veelzijdigheid 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!
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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 BOOK, 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 enkele taalslordigheden, 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 beheerscht zijn onderwerp, vertelt niet enkel
Conscience's leven, maar schetst duidelijk de evolutie en het karakter van dezen
romantischen 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 me er 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 Gaverte, 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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een blijvende waarde. In boekvorm samengebracht, plaatsen deze opstellen overigens
verdienstelijke schrijvers te zeer op het podium, ze brengen
tweede-rangs-gebeurtenissen te ver naar voren: zoo wordt het relief in de
literatuurgeschiedenis vertroebeld; zoo verbijstert men den zin voor proportie in
literaire waardebepalingen; zoo hooren we persoonlijke invallen, onvoltooide
gedachten en kleine belevingen van de daken verkondigd als eeuwige waarheid; zoo
zien wie de literatuur te zeer tot de kennis van dichters teruggebracht, waarbij de
werken geignoreerd blijven.
Volgens zijn 'korte verantwoording' (blz. 7) bedoelt de auteur het wel anders; deze
bedoeling wijzigt echter de werkelijkheid wel niet. En waarom bleef voor de laatste
vier dichhters de bio-bibliographische nota achterwege?
Em. Janssen
R.C. BAKHUIZEN VAN DEN BRINK. Van Hollandsche potaard.
Studiën en fragmenten. Keuze en inleiding van Abel Eppens. - De Lage
Landen, Brussel, 1943, 277 blz., Fr.
Dit boek stelt ons den beroemden, ook wel beruchten Hollandschen letterkundige,
philoloog, geschiedkundige en archivaris Bakhuizen van den Brink voor: den vriend
van Bake, Geel en Potgieter; den mede-stichter van 'De Gids'; den zwerver door
België, Duitschland, Oostenrijk, Bohemen; den herschepper van het Hollandsche
archiefwezen. Vooreerst treft ons, bij dezen te veel vergeten kunstenaar en geleerde,
de verbazende veelzijdigheid en vitaliteit; ten tweede de trouw aan land en volk, hoe
lang hij ook als banneling elders leefde. 'Ik ben van Hollandsche potaard', schreef
hij in een brief. 'De roem van het voorgeslacht is mij zoo lief, dat ik zelfs zijne
gebreken zien durf zonder iets van mijne bewondering te verliezen' (blz. 5).
De inleiding van Abel Eppens (blz. 7-38) is degelijk en verantwoord. De keuze
uit de werken stelt het meest den geschiedschrijver in het licht (lange fragmenten uit
'De adel' en 'Over den Tienden Penning'); maar de reiziger en veelzijdige opmerker
komen tot hun recht in de brieven, de liberaal en de mensch in het opstel over
Coornhert; van den min of meer ongedurigen, hartstochtelijken, geleerde en
kunstenaar, zoeker en genieter nemen we alom, in dit even krachtige als lenige proza,
de stem waar en de gestalte. En we betreuren het dat de opvolgers van de groote
negentiende-eeuwsche geschiedschrijvers in Holland - van Bakhuizen, van Groen,
van Prinsterer, van Fruin -, met uitzondering van een Huizinga wellicht, eenigermate
de kunst van het proza verleerd hebben.
Natuurlijk moeten deze opstellen met kritischen zin gelezen worden; maar zulk
verzorgd cultuur-boek is ons heel welkom.
Em. Janssen
Albert LEONARD, Alain-Fournier et le Grand Meaulnes. - Desclée,
De Brouwer, Parijs, 1943, 304 blz. Fr. 45.
Niet zonder een bang verwachten. neemt men een studie over Alain-Fournier ter
hand, want te dikwijls reeds werd die stille figuur door onbehendige of vooringenomen
geesten ontwijd. En men is dezen schrijver dankbaar om den eerbied waarmede hij
zijn onderwerp aanvat.
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Geschreven zonder voorkennis van het degelijke werk van Fernand Desonay, maar
breeder opgezet, komt het in vele van zijn conclusies met diens inzichten overeen.
Het religieuze in A.-F. wordt sterker beklemtoond, en terecht wordt betoogd dat: 'Le
christianisme seul peut avoir raison de cette âme, désormais totalement absente du
monde'.
Achtereenvolgens behandelt de schrijver den kindertijd; de vormingsjaren; den
invloed van het symbolisme, waar hij blijk geeft van een zeer goed inzicht op de
wisselwerking symbolisme-realisme. In 'Alain-Fournier et la femme', geeft hij o.i.
zeer juist de verhouding weer van kind-vrouw-reinheid. De literaire en andere
invloeden op de ontwikkeling van Le Grand Meaulnes, lijken echter soms ver gezocht,
wat wellicht duidt op een lichtelijk verkeerd begrijpen van de grondige beslotenheid
van A.-F.'s temperament. Een kort hoofdstuk, gewijd aan Miracles, leidt de eigenlijke
studie van Le Grand Meaulnes in; het is degelijk werk, misschien iets te veel van
buiten uit gezien. Interessant zijn de bespiegelingen over 'le sens, l'art, l'influence du
roman', aan dit deel verbonden. Om te besluiten nog een laatste hoofdstuk, dat de
vriendschap van Alain-Fournier met Jacques Rivière behandelt.
De omvangrijke bibliographie op het einde van dit boek, bewijst den ernst waarmee
de schrijver zich aan zijn taak wijdde. Misschien was die massa literatuur ook wel
eenigszins de oorzaak van de overladenheid bij een boek, dat daarom niet minder
een belangwekkende bijdrage is tot de kennis van de groote en aantrekkelijke figuur,
Alain-Fournier.
J. Burvenich
F. DE PILLECIJN, Stijn Streuvels en zijn werk. - Tweede druk. Lannoo,
Tielt, 1943, 224 blz., ing. Fr. 32.50, geb. Fr. 50.
Ongeveer tien jaar geleden verscheen de eerste uitgave van deze studie; de tweede
druk werd vluchtig slechts bijgewerkt. Want de auteur is er van overtuigd dat een
grondig nazien van den tekst hem tot een herschrijven van het geheel zou geleid
hebben, en met recht beschouwde hij het werk als nog actueel genoeg om ook zoo
opnieuw te mogen verschijnen.
Over Streuvels hebben we nog niets beters; vooral de twee centrale hoofdstukken
'Het werk van Stijn Streuvels' (blz. 25-161) en 'De kunst van Stijn Streuvels' (blz.
162-215) zijn, in een zekeren zin, definitief. Ze blijven wat veel in het vage; op grond
van Streuvels' autobiographie (waarvan Heule verscheen) dienen ze zelfs weldra
geheel vernieuwd; maar de groote lijnen dezer ontwikkeling en de groote kentrekken
dezer kunst liggen onweerlegbaar vast, - en dit boek kan wel overtroffen worden,
doch dan pas heeft het zijn taak volbracht.
Em. Janssen
Keurbladzijden uit de Nederlandsche Letterkunde.
1. Dr. J. GLAZEMAKERS, Ridderpoëzie en Reinaert de vos, 96 blz.
5. Drs. K. VERTOMMEN, Legenden en Exempelen, 79 blz.
6. Aloïs DE MAEYER, Middeleeuwsch
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9.
11.
13.
14.
18.
26.
31.
33.
34.

geestelijk en wereldlijk tooneel, 128 biz.
Drs. J. VAN TICHELEN, G.A. Bredero, 79 blz.
R. VAN DE MOORTEL, Heiman Dullaert, 68 blz.
P.M. BROUNS, O.S.Cr., J. van Lennep en Bosboom-Toussaint, 79 blz
Dr. M. VAN CAN, Alberdingk Thijm, 71 blz.
Em. JANSSEN S.J., Frederik van Eden, 94 blz.
Ernest VAN DER HALLEN, Arthur van Schendel, 93 blz.
Paul HARDY, Anton Van de Velde (dubbel deel), 148 blz.
Dr. Karel ELEBAERS, Antoon Coolen, 109 blz.
Paul HARDY, Anne de Vries, 87 blz.
Kunstuitgeverij 'Pro Arte', Diest, 1943. Prijs per los deel: Fr. 15, dubbel deel:
Fr. 30; eerste of tweede reeks: Fr. 130; de 24 verschenen deelen: Fr. 240.

Dit is de tweede reeks van 12 deelen uit de '36 bloemlezingen met inleidende studies
uit het beste onzer literatuur van alle tijden, zoo van Noord als van Zuid, onder leiding
van Drs. Karel Vertommen'.
In ons Augustus-nummer van 1942 (Streven IX, 535-536) verscheen de bespreking
van de eerste twaalf nummers der Keurbladzijden. De aldaar geleverde kritiek is,
ofschoon niet geheel, ook toepasselijk op deze tweede serie.
Met alle respect voor A. Coolen, A. Van de Velde en A. de Vries, vinden wij het
kiezen van deze auteurs nauwelijks of niet verantwoord; vooral niet het dubbel deel
gewijd aan A. van de Velde (naast het dubbel deel over J. van den Vondel!).
Op een paar na, werden de inleidingen ditmaal beter verzorgd, en treffen we
gelukkig een kleine bibliographie aan. In de meeste nummers ontbreekt echter de
noodige commentaar.
Alles samen genomen, verdient het geheele werk toch onze aanbeveling. Het
brengt sommige schrijvers, die anders bijna totaal onbekend bleven, dichter bij het
lezend publiek.
J. Noë
Hubert LAMPO, De jeugd als insparatiebron. De jeugd, haar wezen en
haar problemen in de jongste Vlaamsche Letteren. - Basisreeks 18,
Manteau, Brussel, 1943, 111 blz., Fr. 15.
Onder 'de jeugd' verstaat de auteur niet de kinder- en niet de vlegeljaren, maar de
daarop volgende rijping en rijpheid. Dat tijdperk, de puberteit namelijk, zou bij de
hedendaagsche romanciers het voorwerp zijn van een 'meer algemeene en meer
systematisch gerichte belangstelling' (blz. 18); aan zulke belangstelling, bij bepaalde
auteurs waargenomen, wijdt H. Lampo 'een psychologisch- litteraire studie' (blz.
21).
Die auteurs zijn: Weyts, Roelants, Delbeke, Gilliams, Rosseels, Matthys, De Vree,
Van Hoogenbemt, Berghen, Brulez, Daisne, Lebeau. Waarom geen andere? Omdat
Lampo deze toevallig kende; hij bedoelt alleen zijn lezerservaring ten dienste te
stellen voor wien het onderwerp belang inboezemt (cfr. blz. 19).
Maar dan blijft zijn werkje ook smal en betrekkelijk van waarde. Zooveel meer,
daar het, zelfingenomen en beperkt tot de actueele en voorbijgaande romanschrijverij,
de diepere gronden niet eens aanraakt. De godsgedachte en de bijna instinctieve
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verdediging tegenover het leven, de negatieve fatum-gedachte en het geloof: deze
begrippen loopen eenvoudig dooreen (cfr. vooral blz. 25-26, 96); theoretisch althans
wordt een zedelijkheid gehuldigd (quia dixit Vermeylen; cfr. blz. 32), op niets anders
gefundeerd dan op het schoone en rijke leven zelf (heeft de auteur de 'petitio principii',
de tautologie bijna, wel opgemerkt?); - de zoogenaamde slotsom van Delbeke wordt
beaamd 'dat het ware geluk in de geestelijke vrijmaking van het dogmatische en in
de aardsche bestemming van den mensch en de liefde dient gezocht te worden' (blz.
39).
Zelfs binnen zijn beperkt bestek is de auteur heel kwetsbaar. In de psychologie
lijkt hij slechts even gegrasduind te hebben (blz. 11-17) en over de geslachtelijke
opvoeding praat hij onbevangen als een onwetende (blz. 12); - naargelang hij vordert
beheerscht hij minder zijn onderwerp, en zijn afzonderlijke studiën over de romans
worden, tegen zijn bedoeling in, vooreerst critisch-literair (cfr. blz. 21); - tot een
klaar omschreven besluit komt hij niet, behalve dat onze letterkunde nog niet op peil
zou zijn (cfr. blz. 105) en dat August Vermeylen, toen hij in 1896 Een jeugd schreef,
de inwendige verscheurdheid reeds beter zou aangevoeld en weergegeven hebben
dan de beste van onze hedendaagsche romanciers (cfr. blz. 110).
Doch volgende feiten blijven: de hedendaagsche psychologie (een wetenschap in
wording) en de hedendaagsche romanliteratuur werken intens op elkander in, tot
groot nadeel dikwijls van beide; - niet 'methodisch', maar toch herhaaldelijk,
behandelen onze schrijvers de puberteitsjaren, en daarin bij voorkeur de plots
ontwakende sexueele driften, het bederf en de ontaarding. Zedelijkheid en schoonheid,
zuivering en kunst gaan er eenvoudig bij ten onder.
Het hier voorgestelde onderwerp verdient dus een behandeling; maar dan volledig,
op grond van al de belangrijke documenten en getuigenissen, met steekhoudende
normen en criteria. Dan zullen er ook besluiten zijn: heel andere dan die van
optimisme en vooruitgang, welke de jong-onbesuisde en verlicht-poseerende Hubert
Lampo lijkt te suggeeeren.
Em. Janssen
Cyriel VERSCHAEVE, De grootheid van onze cultuur. Rede
uitgesproken op de eerste Nationale Cultuurdagen voor Vlaanderen te
Mechelen, 13-6-43. - Zeemeeuw, Brugge, 1943, 30 blz., Fr. 18.
Verschaeve ziet onze cultuur door het Russische geweld bedreigd, en de tijd is
gekomen om de doodsklok te luiden en de lijkrede te houden, dit wil zeggen, onze
cultuur te beschouwen in het teeken van 't afgeloopene en afgeslotene, dat de echte
hoegrootheid vastlegt' (blz. 10).
Van het Vlaamsche 'beroemd of berucht realisme' (blz. 12) gaat de redenaar uit,
en zeven groote feiten zullen aantoonen hoe hoog en machtig het ten hemel reikt.
Het runenwerpen bij onze voorouders; de Vlaamsche ballade (Ser Hale-
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wijn en Beatrijs vooral); de Vlaamsche mystiek (''t realisme van al 't Goddelijke',
blz. 16); ''t scheppen van de polyphonie in de muziek en 't invoeren van 't landschap
in de schilderkunst' (blz. 18); Rembrandt en Rubens; de ontembare en 'hartstochtelijk
Vlaamsche 'Wille zur Wirklichkeit' (blz. 23), alle eeuwen van onze geschiedenis
door: bij elk van deze feiten richt Verschaeve onzen blik naar de eigen grootschheid
en grootheid, en, hoe de toekomst ook moge dreigen, de hoop ziet de verrijzenis
achter den dood. Wij kenden reeds de meeste van deze Verschaeviaansche thema's;
niet zonder nut worden ze eens te meer overwogen.
Em. Janssen
Johan VERCAMMEN, Verkenningen en kleine normen. - Ignis, Brussel,
z.j., 70 blz., Fr. 15.
Johan Vercammen bundelt 29 korte opstellen, waarin, min of meer geleidelijk maar
zonder een vaste volgorde, allerlei onderwerpen worden behandeld: vanaf het leven
en zijn voornaamste thema's, doorheen de tijdperken der geschiedenis en de nieuwe
orde, tot aan het vitale belang van den geest, de gewoonte, de kunst, de liefde.
Vercammen, die onlangs fragmenten van Montaigne vertaalde, durft, op het spoor
van den meester, een heel klein bundeltje Essays aan; zelfs diens koele, af en toe
niets ontziende, tenslotte milde en aanvaardende geest en houding neemt hij eenigszins
over. 'Verkenningen' mag hij zijn opstelletjes noemen; ontdekkingen worden ze
nergens, en als ze normen aangeven, dan toch maar 'kleine normen'. Voor dit genre
- dat van Pascal en van Nietzsche - mist hij formaat: den scherpen geest namelijk;
het onafhankelijk oordeel; de eigen-gecreëerde, als openbaring aangrijpende
levensbeschouwing en -houding; den profetischen toon; het machtig overtuigende
zelfvertrouwen. Hij levert ons nukkige cultuurproductjes, bleek en correct, soms
meer en soms minder aannemelijk; met af en toe een paradoxale wijsneuzigheid
(over Aristoteles b.v., op blz. 43), - een onverantwoorde bewering waarbij heelemaal
niet nagedacht werd ('De muziek van Bach is misschien nog de eenige vorm van
moreel en religieus gevoel', blz. 45), - het boerenbedrog van duistere bewoordingen
voor een doodgewoon cliché. ('Wacht tot de duisternis is ingetreden en, van zoodra
de klank der woorden is verzwonden, laat ons samen luisteren naar de diepe, koele
stilte, naar de stilte van onze ziel, naar het groeien van ons geslacht, naar het wrochten
van ons volk, naar het bloed van Gods eeuwig stroomende muziek...', blz. 70).
Vercammen neme ons deze afwijzende critiek niet kwalijk: zijn voorname en
bezonnen persoonlijkheid vermag veel meer! Doch als hij ons volk wijsheid wil
leeren (het heeft ze zoo noodig!), laat het dan heldere, bezonken, doorproefde wijsheid
zijn.
Em. Janssen
Rüdiger SYBERBERG, Peter Anemont. Uit het Duitsch vertaald door
Anton Van de Velde. - Pro Arte, Diest, 1943, 434 blz., Fr. 80.
Verdient dit lijvige werk den naam roman of een andere benaming? Het bevat de
veelvuldige, heel verscheiden, tragische doch allesbehalve wanhopig makende
lotgevallen van Peter Anemont, een vaderloozen jongen uit Westfalen. Een zagerij
en een Rijnaak vooreerst (eerste boek), daarna het gezelschap van een
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schoonpratenden aftroggelaar (tweede boek) vormen voor hem den aanloop tot den
eersten wereldoorlog. Als soldaat gekwetst en in gevangenschap naar Sibirië gevoerd,
heeft hij daarna jaren noodig om in Rostov te belanden (derde en vierde boek); daar
kruipt hij door het oog van een naald; hij vaart af naar Rotterdam om eindelijk, in
zijn geboortedorp, onbekend om te komen bij de redding van een kind (vijfde boek).
Peter Anemont is een verhaal vol verrassingen. In de eerste twee boeken lijkt een
traditioneel Duitsch heimat-verteller aan het woord: geestig, fantastisch, gemoedelijk;
een waardig opvolger van Reuter, Gotthelf, Brinkman, - en reeds wordt de zwaardere
toon gehoord, de godsdienstige overtuiging, die het verhaal schraagt als een soms
luid opklinkend, nooit geheel verstorven bas-akkoord. Maar met het derde boek
verandert alles: al de avonturen in Duitschland zijn kinderspel tegenover die in
Rusland, - en de meeste gestalten leven daar zoo intens, zoo diep, zoo ontroerend
dat vele lezers dit werk herhaaldelijk ter hand zullen nemen om hun godsdienstige
overtuiging te voeden. Tot het einde toe blijft de toon vol en breed (we denken soms
aan de dagboeken van Alja Rachmanowa); tot we ineens weer Rotterdam en Westfalen
bereiken, en de auteur, licht onhandig, het scherm iets te vlug vallen laat.
Bij den aanvang doet Peter Anemont aan Pietje de Booy denken, van Herman de
Man; maar spoedig wordt de sfeer geheel anders. Deze indruk blijft echter: de auteur
heeft den allereenvoudigsten, alleroprechtsten, allergodsdienstigsten Westfaalschen
jongen en man willen teekenen: een mensch die alleen getrouw kon zijn en zich
wegschenken, die veel mee moest maken om overal doorheen te gaan als drager van
het volkomenste godsvertrouwen, brenger van de laatste berusting. Meer dan een
eeuw na Peter Schlemihl (van Chamisso) gecreëerd, wordt Peter Anemont, hopen
we, een beroemde literaire gestalte: een symbool van trouwe offervaardigheid, van
nooit begevend geloof en moed. Een stakker onder de stakkers; maar zelden is iemand
zoo gelukkig geweest.
Een zuiver meesterstuk is het boek niet geworden. Het bevat, breedvoerig en
verscheiden, 'des Guten zu viel'; zijn inhoud valt wat breed uiteen; een tikje
overdrijving maakt ons, hier en daar, even wantrouwig; het einde is gewrongen.
Anderzijds vinden we, in de laatste jaren, moeilijk een roman zoo rijk, zoo verscheiden
van toon en inhoud, zoo verrassend en toch consequent, zoo grondig ernstig en toch
vermakelijk boeiend, als deze moderne Odussea. Tolle, lege. Geef het werk niet aan
kinderen, want het vergt zedelijke voorlichting; maar al de anderen zullen er evenveel
plezier aan beleven als nut, stichting, verdieping.
De uitgave is, met het oog op den oorlog, heel verzorgd. De vertaling kon beter
zijn; maar graag vergeleken we ze, om daarover precies te oordeelen, met den
Duitschen tekst. Anton Van de Velde arbeidde met de hem eigen vaardige zwie-
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righeid; te dikwijls echter hooren we, door zijn taal, het Duitsch nog (veelvuldig
gebruik van 'Ach, danke, immer, priegel, genoot'), en bepaalde slordigheden had hij
moeten vermijden (waarom 'Tartaren' en niet 'Tataren'?). Zulk uitzonderlijk werk
verdiende, vanwege den vertaler, een meer uitzonderlijke verzorging.
Lees het boek en verspreid het; zulke verspreiding kunnen wij alleen een goede
daad noemen.
Em. Janssen
Francesco CHIESA, Amaryllis. Uit het Italiaansch vertaald door Dr Cam.
Van Deyck. - Pro Arte, Diest, 1943, 250 blz., Fr. 45.
Amaryllis, het verhaal van een meisje dat zich opoffert voor haar familie aan lager
wal, moet, in het Italiaansch, een heel fraai, geestig, gemoedelijk en behoorlijk roman
zijn, met meer stijlhoedanigheden dan imponeerende macht of diepte, en gebaad in
een sfeer van heldere poëzie. Een heel ernstig, zelfs tragisch boek, in leuken,
onderhoudenden en dichterlijk innemenden toon. Maar artistiek vertaald werd dit
idealiseerende, artistiek hoogstaande werk toch niet. Doorheen de niet heel zuivere,
nogal houterige taal ('haar kunstig opgeflikt gelaat', blz. 16; 'met hen af te breken',
blz. 133) en den stroeven dialoog vermoeden we nog even de charme van het
oorspronkelijke proza.
Em. Janssen
L. STERKENS S.J., Pater Francis Finn. Een spel van leven en
verbeelding. - Stroomlijnen I, De Kinkhoren, Brugge, 1943, 296 blz., Fr.
45.
Er zijn van die verrassingen, die je komen aanwaaien als een vleug kruidige geur op
een Lentemorgen. Zoo moet het Pater Sterkens wel vergaan zijn, toen hem op een
goeien dag de gedachte aanvloog: 'dàt zou wel wat wezen, 't leven van Pater Finn te
schrijven!' Hij bedoelde toen, of liever de aangewaaide gedachte bedoelde in hem:
het leven van dien Pater volgens de gegevens van diens Engelsche autobiographie
even frisch, even waar en even begeesterend in het Vlaamsch te vertalen.
Daar zijn echter ook van die gedachten, die eens als ze je vast hebben, niet meer
los laten voor ze werkelijkheid werden. Ze kunnen je dan wel 'ns veel last bezorgen.
Zoo was het ook met zijn gedachte. Alleen het laatste blijkt niet waar te wezen.
Last?... Nee, daar merk je niets van in dit boek: zoo los en makkelijk, zoo huiselijk
vertelt het zich van zijn eerste woord tot zijn laatste uit. Des te duidelijker integendeel
wordt het je dat de vreugde van de oorsprongsgedachte tot een vreugde om elke
nieuw te schrijven bladzijde uitgroeide, een ongedwongen, luimige, gezellige vreugde,
die nergens achterwege blijft en zichzelf nooit moe wordt. Zoo zit er in dit boek niets
opgezweepts, echter ook niets banaals. Menschen en dingen en gebeurtenissen worden
met het juiste, vinnige woord geschetst, alles zoo vaardig, zoo vanzelfsprekend, zoo
'op den kop getikt', dat je jezelf vergeet af te vragen bij lezing hoe het komt dat alles
zoo spannend is.
Hoe kan het echter anders?!... Als je op het levensverhaal van Pater Finn, die als
mensch zeer begaafde, als priester zeer vrome, als type vrije origineele en als
Amerikaan nog zeer Iersch getinte Jezuietenfiguur, de jongensgestalten uit zijn
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boeken en de wording dier boeken zelf ziet geprojecteerd. Daarvoor heb je dan toch
zelf in je middelbare studiejaren te zeer gedweept met Tom Playfair, Percy Wynn,
Harry Dee en heel de jonge wereld daarrond, dan dat het je nu in dit boek geen
onverhoopt genoegen wordt om met die knapen in aanraking te komen tot een bijna
natuurlijke 'shake hands' van echte, historische kennismaking. Veel meer genoegen
echter nog zal de kennismaking met Pater Finn zelf bezorgen. Waar in dien naam
vroeger alleen maar sympathie om zijn gelezen boeken gesynthetiseerd zat tot een
aureool rond een onbekende, daar staat men hier zoo direct voor den glimlach en de
houding en het gebaar van den levenden mensch zelf, dat elke bladzijde je blijft
verrassen. Daar bovendien die mensch een zeer edele blijkt te zijn, wat wil men dan
over dit boek nog meer zeggen dan een eerlijk en simpel: 'neem en lees!'
J. Van Laer
KOEN LISARDE. Ik wil een dappere kerel zijn. - Stroomlijnen III, De
Kinkhoren, Brugge, 254 blz., Fr. 35.
Een goeddoend jongensverhaal met veel sympathieke gezichten! Het is vlot en
onderhoudend geschreven. Jongens van veertien tot zestien jaar zullen er het meeste
deugd aan beleven.
De handig verwerkte thesis: hoe een vertroetelde jongen, een eenig kind, fiks op
weg om een dandy en een vaandelvluchtige voor het leven te worden, toch uitgroeit
tot een held, dank zij een frissche en flinke, katholieke opvoeding; zal inderdaad veel
jongens aanlokken om zelf dappere kerels te worden.
Jammer dat zooveel storende taalfouten het boekje ontsieren. Wij geven er enkele
aan: blz. 30, pregel (bestaat niet); blz. 42, bijdehandte (bestaat niet); blz. 72, op de
toppen van zijn schoenen (Z.N.); blz. 57, voorvoelen (Fransch); blz. 121, hij zou
pogen Pietje met een neus te zetten(?).... Konden deze weggenomen worden, dan
verovert het boek zeker zijn plaats bij de degelijke jong-studenten-literatuur.
L. Sterkens
B.H. ERMES, Henk. - Zonnewende, Kortrijk, 169 blz., Fr. 35.
De schrijver heeft heel zeker een van de brandendste jongensproblemen weten uit
te kiezen en uit te werken, waar hij ons op aangrijpende wijze de zwijgzaamheid en
geslotenheid van Henk verhaalt. Duidelijk zien wij, hoe dat jonge hart het zich
hierdoor tragisch lastig maakt. Het boek is zeer onderhoudend geschreven en de
schrijver laat de spanning rond de hoofdfiguur niet verflauwen.
Ik ondervind echter een ware moeilijkheid, om uit te maken voor welke jongens
dit verhaal het best geschikt is. Naar de helden zelf te oordeelen, lijkt het bedoeld
voor jongens van twaalf tot vijftien jaar. Maar is het dan niet misplaatst den vader
en de moeder van Henk voor te stellen in hun buitenechtelijke verhouding tot een
vreemde vrouw en een vreemden man? Er wordt ook een al te vrije omgang
geïnsinueerd tusschen een vriend van Henk, een jongen van veertien jaar,
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en het dienstmeisje. Het blijft alles zeker 'netjes' voorgesteld en voor een meer
gemengd publiek ook aan te bevelen. Voor onze jongens doet de taal een tikje te
'Hollandsch' aan.
Het boek is keurig uitgegeven, zooals steeds bij Zonnewende.
L. Sterkens
Jos. VAN ROOY, De profeet der verdwazing. - Pro Arte, Diest, 1943,
289 blz.
Weinigen in ons land zijn in staat tot een monumentaal werk als De profeet der
verdwazing; de geschiedenis namelijk van den ketter Tanchelm en van den H.
Norbertus, beiden van Xanten aan den Rijn, beiden wedijverend om een vrouw,
beiden profeet: der verdwazing of der goddelijke liefde. Monumentaal noemen we
dit gewrocht: niet alleen om zijn omvang, ook om zijn eenheid van conceptie en
structuur (den gelijkloopenden levensgang namelijk van beide helden), ook
eenigermate om de zware vastheid van zijn stijl. Vluchtig beschouwd, kon De profeet
der verdwazing met een Gothische kerk vergeleken worden, imponeerend als geheel;
met daarbij, aan elk portaal, pilaar of hoek, een verscheidenheid van beelden en
tafereelen. Om zijn kleurigen rijkdom, zijn grootsche proportie, zijn massale kracht,
zal de keurraad voor den Jos. Philippenprijs, aan dit werk boven andere waardevolle,
de voorkeur hebben geschonken.
Zooveel grondiger dient het gecritiseerd: Jos Van Rooy is tot té veel in staat dan
dat men hem, met één forsigen zwaai van het wierookvat, voorbij mag gaan. Wij
beschouwen zijn praestatie als een groote belofte; nog niet als een kunstwerk, omdat
te duidelijke gebreken het ontsieren.
Vooreerst omvormt hij nogal willekeurig historische gestalten. Wanneer we bij
Floris Prims lezen: 'Tanchelm en Norbertus hebben elkander zeker nooit ontmoet'
(De Antwerpsche Heiligen, blz. 49); dan weten we dat geheel Van Rooy's verhaal
op een fictie berust. Daarom heet het ook 'een roman'; maar liever zagen we, tot
zuiverder onderscheid van de genres, de historische gestalten als bijfiguren, omheen
fictieve menschen die zich op het voorplan zouden bewegen.
Daarbij bestaat bij Van Rooy de neiging om de scholastische cultuur van de
dertiende eeuw tot in de elfde en twaalfde vooruit te schuiven; ook de gothiek, terwijl anderzijds van den eersten kruistocht, de groote beroering in de christenheid,
nergens sprake is. Nogmaals: de historische roman laat veel toe; hier lijkt ons echter
alles niet verantwoord.
In de hier voorgestelde twaalfde eeuw staat duidelijk een moderne psychologie
geprojecteerd. Een moderne? Een negentiende-eeuwsche veeleer; een romantisch
dronken-zijn aan schelle kleuren, heftige gevoelens en avontuurlijke liefde (met iets
minder idealiseering en pudeur, dan dat in de negentiende eeuw het geval was). Alles
goed beschouwd, staat Van Rooy zoo heel ver niet van den Conscience der historische
romans, van Bosboom-Toussaint, van Schimmel; zelfs van Walter Scott, - en, al
leggen we hiermede zooveel nadruk op zijn kunnen, heel wat klatergoud (we bekennen
het meteen) ontsiert zijn tempel. Hetgeen eens, bij de authentische romantici, spontaan
geweld was en glansrijke vondst, kan nu, voor een deel althans, onbesuisde
voortvarendheid en mat cliché geworden zijn.
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Een derde euvel geldt de taal. Stellig heeft Van Rooy den aanleg om, als stylist,
den schepper in hem te evenaren; zijn beste paragrafen en bladzijden doorvaren ons
als een zwaardreunende muziek. Een donkere bewogenheid, een suggestieve plastiek,
een stoere constructieve macht kenmerken zijn stijl, die een machtige persoonlijkheid
verraadt. Doch hoeveel onwezenlijke rhetoriek daartegenover, goedkoope romantiek,
taal- en stijlfouten! Meer dan eens getroostte de auteur zich de moeite niet om naar
het geijkte woord, de zuiver-passende uitdrukking, even uit te zien!
Zoo is De profeet der verdwazing een belofte gebleven; het werd geen monument
van beteekenis. De diepere reden daarvan achterhalen we gemakkelijk: Jos Van Rooy
is een onpraktisch, een schuchter, een overgevoelig geweldenaar. Een geweldenaar
vooral, met een onuitputtelijk scheppend vermogen, waarvan hijzelf de diepte en de
macht niet heelemaal lijkt te beseffen. Van zijn roman-in-wording lijkt hij bezeten:
het móét er uit en het put hem uit. Maar, gelijk het werd uitgeworpen, zoo blijft het
dan; zoo moet het maar goed zijn! De bijkomstige verplichtingen van den literairen
kunstenaar, de veelvuldige vakkennis in den strikten zin van het woord zijn hem
vreemd; telkens geeft hij ons den oervorm van iets wat een meesterwerk had kunnen
zijn, een nog ongelikte gestalte... met berenkracht. Hoezeer zouden, in dit geval,
meer rust en geduld de constructie voltooid hebben (waarschijnlijk viel het nogal
chaotische geheel in twee of drie deelen uiteen), - de gestalten verfijnd en de karakters
uitgediept (ze bestaan te veel op romantische simplistische gevoelens en op sexueele
bevliegingen; de heiligheid van Norbertus b.v. komt niet tot haar recht), - de taal
gezuiverd en de stijlwaarde verhoogd! Nu kunnen we alleen waarnemen dat die
schrijver van Egmont en van Ambiorix zijn vorig werk wel overtroffen heeft, maar
zichzelf nog niet gevonden. Nu ontvangen we deze machtige verbeelding met
gemengde gevoelens; waarvan het voornaamste de hoop is dat deze
auteur-van-formaat heel spoedig onvoorwaardelijk moge geloofd worden. En graag
waren we dan bij de allereersten.
Voor gevormde lezers, maar dan ook aanbevolen!
Em. Janssen
Steven DEBROEY, Volksche trouwe. Een boek voor jonge meisjes. Van Mierlo-Proost, Turnhout, 1943, 248 blz., gen. Fr. 30, geb. Fr. 42.
Dit boek verhaalt hoe Goedroen Verstegen, de dochter van een activist die in de
gevangenis omkwam, aan haar Dietsch ideaal getrouw blijft en ziekenverpleegster
zal worden. Veel andere gestalten bewegen zich om haar, duidelijk in twee kampen
verdeeld, en de strijd wordt gestreden om de volksche trouwe.
Een meesterwerk leverde de auteur nog niet: hij mist stielvaardigheid en stijl; de
velerhande bestandeelen van zijn werk vormen samen geen organische eenheid; niet
alles werd grondig doordacht en de nogal strijdvaardige tendenz kent alleen licht en
donker, maar geen kleurschakeering noch schemering. Ook tegen de onder-
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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 idealisten! Zoo katholiek, wilden we meteen zeggen, al kunnen
wij het tikje gewilde onkerkschheid - 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 dit 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 blijkbaar als contrast bedoelde geschiedenis betreft van Jantje, het kind
van den tuinman, dat sterft aan T.B.C.: zij staat o.i. 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 wij dan
andersdenkenden terechtwijzen? Trouwens het is en blijft misplaatst. Niet zoo maakt
het goede boek reclame.
Voor volwassen lezers.
J. Talloen
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Geschiedenis, aardrijkskunde
Germaine DYCKHOFF-CEUNEN, Jeanne Vande Putte. - Dietsche
Gestalten, 9. Lannoo, 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 sympathie 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 jongheroïsche 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
gezichtseinder is gebleven Jeanne's felle jeugdworsteling met de haar aangrijpende
menschelijke en goddelijke werkelijkheid; haar honger naar synthese der opdoemende
schijnbare tegenstrijdigheden in en buiten haar; die 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 by 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. Reypens
Dr. Paule VAN USSEL, De regeering van Maria van Bourgondië over
de Nederlanden. - Universiteit van Leuven, Publicaties op het gebied der
Geschiedenis en der Philologie. 3e 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 maandden 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 gansch het Ancien Régime.
In het besproken werk gaan methode en conclusies innig samen, zoozeer 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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en onderhandelingen die leidden tot het opstellen van de keure. Heel het
instellingencomplex van het A.R. kwam tot stand door onderhandelingen tusschen
gezag en onderdanen betreffende hun wederkeerige plichten en rechten; die
onderhandelingen werden secuur genoteerd: het verlangen van den vorst en het
antwoord der onderdanen, de eischen van de onderdanen en de toegevingen van het
gezag - zoodat de keure eigenlijk een verslag is van wat precies gebeurde; en het
geheel der juridische teksten van het A.R. geeft een trouw beeld van het ontstaan,
den groei en de werkelijkheid der instellingen. - Over heel Europa nu, bieden de
keuren van het A.R. een opvallende gelijkenis naar vorm en inhoud; indien men de
zoo juist beschreven methode aanvaardt, zal men hieruit besluiten tot de eenheid en
identiteit (ten minste voor de essentieele trekken) van de instellingen zelf, zoowel
naar hun ontstaan als naar hun vorm. Ook het Gr. Priv., samen met de andere keuren
van 1477, sluit volmaakt aan bij dit geheel: de manier waarop het ontstond is niet
revolutionnair, maar heel normaal in de instellingengeschiedenis van het A.R., en
zijn verwezenlijkingen beteekenden niets ongewoons. - Alle instellingen van het
A.R. berustten op het dualisme gezagonderdanen: de plichten die de heer aan zijn
onderdanen oplegt in ruil voor bepaalde voorrechten, de vrijheden, die de onderdanen
geleidelijk veroveren en waardoor zij hun dienstplichten binnen zekere grenzen weten
te houden. In het tot stand komen van de samenlevingsvormen volgens deze factoren,
kan men een beweging van ebbe en vloed waarnemen: het gezag wordt geleidelijk
sterker, besnoeit rechten en vrijheden, legt steeds zwaardere diensten op; en wanneer
de macht van den heer dan een crisis doormaakt, bij troonopvolging en dgl., heroveren
de onderdanen een deel van hun vroegere vrijheden en weten er zelfs nieuwe bij te
winnen. Zoo groeit stilaan een steeds fijner geschakeerd instellingennet; die groei
heeft niets revolutionnairs: het vroeger tot stand gekomene wordt niet vernietigd,
maar in het nieuwe opgenomen. - De samenleving van de Nederlanden groeide op
een dergelijke wijze. Men weet hoe de centralisatiepolitiek van de Bourgondische
Hertogen steeds zwaarder drukte op de standen, regelrecht tegen den geest in van de
Nederlandsche vrijheden, volgens de Fransche monarchale opvattingen. Een reactie
daartegen was onvermijdelijk zoodra het hertogelijk gezag zou verzwakken: en het
zou niet alleen een drang zijn om enkele voorrechten te herwinnen, maar een wil om
de eeuwenoude traditie zelf te herstellen. Zoo gebeurde het ook: de Staten
beantwoorden aan den oproep van Maria von Bourgondië in nood, ze willen haar
helpen, maar niet voor niets. Ze leggen aan de Hertogin een lijst van desiderata voor,
en na een reeks onderhandelingen heen en weer, wordt ten slotte het uiteindelijke
stuk geteekend, dat een serie wederkeerige toegevingen bevat. De toestemming werd
Maria niet afgeperst, en zijzelf had haar doel, het verkrijgen van militaire hulp,
bereikt. - De inhoud van het Gr. Priv. komt heelemaal overeen met de overige charters
van het A.R.: alle bepalingen betreffende de wetgeving, de rechtspraak, den
legerdienst, de fiscaliteit, enz., sluiten aan, zelfs tot in de termen, bij wat men overal
elders vindt. 'Ook de slotformule, immer een steen des aanstoots, bevat niets wat
bevreemdt. Maria verklaart hierin dat zij nooit een reden zal aanwenden om aan die
bepalingen van dit charter te tornen, en stemt er in toe dat, in geval van tekortkoming
van harentwege, de Staten niet verplicht blijven tot gehoorzaamheid. Deze clausule,
“de non praestanda obedientia”, vindt men haast in alle Middeleeuwsche charters
weer.'
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Het Gr. Priv. beteekent ongetwijfeld een reactie tegen de centralisatie-politiek der
Hertogen. Maar die reactie was niet revolutionnair; ze vormde een normaal keerpunt
in den levensgroei van de instellingen, die steunden op een dualisme van
gezag-standen, en zich ontwikkelden door de schommelende beweging van die twee
polen. 1477 vertegenwoordigt het oprijzen der standen en het neerdalen van het
vorstelijk gezag.
Met deze bespreking werd slechts een gedeelte, maar dan ook het beste, uit het
werk van een beginnelinge aangegeven. We meenen dat de hier uiteengezette thesis
haar weg zal maken in de genschiedschrijven; in elk geval werd ze op knappe wijze
verdedigd. - Gelukkig mag dit nog jonge werk aanleunen bij de magistrale studie
van M. Lousse, en zal ze daardoor wellicht gemakkelyker belangstelling en genade
vinden in de wereld der geschiedschrijvers.
K. Van Isacker
L.J.M. PHILIPPEN, Pr., Het Ontstaan der Begijnhoven. Een synthetische
studie. - De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1943, 52 blz., Fr. 20.
Nadat hij ons een der twee of drie beste boeken over dit onderwerp had gegeven,
was wel niemand beter dan E.H. Philippen aangewezen om alweer, na vijf-en-twintig
jaar nieuwe publicaties en bevindingen, een 'synthetische studie' uit te geven over
het ontstaan der begijnhoven. Het werk bevat zes hoofdstukken waarvan de eerste
vier handelen over de verscheidene vormen van het vrouwelijke ascetisme, buiten
kloosters en kluizen, in de hooge middeleeuwen; terwijl de laatste twee worden
gewijd aan het tot stand komen van onze ommuurde, door een eigen pastoor bediende,
Nederlandsche begijnhoven. Dit doet Schrijver op zoo een wijze dat het fraaie boekje
tegelijk een herwerking en aanvulling beteekent van de eerste hoofdstukken zijner
vroegere studie, en ons een stap verder brengt naar een, door iedereen verlangde en
door hem zelf gelukkig aangekondigde, bijen omgewerkte heruitgave van het al lang
uitverkochte boek van 1918.
Dr. M. Dykmans
M. DIERICKX S.J., Geschiedenis van Zingem. - Standaard-boekhandel,
Antwerpen, 1943, 120 blz., Fr. 20.
Pater Dierickx heeft aan zijn dorpsgenooten een heerlijken dienst bewezen, met op
gemoedelijken toon doch zeer wetenschappelijk het verleden te doen oprijzen van
zijn schilderachtig geboortedorp uit de Schelde-streek.
Hij kon zijn stof niet putten uit de rijke verzameling der Geschiedenis van de
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gemeenten van Oost-Vlaanderen, daar dit werk aan den rand van Zingem is blijven
staan, en enkel eenige karige gegevens oplevert in het behandelen van Asper dat met
Zingem één heerlijkheid gevormd heeft. Hij moest de bronnen zelf opzoeken en de
geschiedenis opbouwen. Dit heeft hij ook met de grootste wetenschappelijke
nauwkeurigheid gedaan en een boeiende en veel omvattende monographie geschreven.
Hij slaagde er in de plaatselijke geschiedenis in het kader der landsgeschiedenis met
kundige bedrevenheid in te lasschen, en tevens alle bijzonderheden en
eigenaardigheden van het plaatselijke verleden en heden in volle licht te stellen.
Dit werkje kan doorgaan als een model van plaatselijke geschiedkunde, waar de
wetenschappelijke degelijkheid gepaard is met een boeienden en volkschen
verhaaltrant. Een prachtige keuze van suggestieve illustraties luisteren den tekst op.
Schrijver schijnt ook voor zijn geboortedorp een record ontdekt te hebben, namelijk
den oudstgekenden windmolen te bezitten, die dagteekent van 1154. Deze
geschiedenis zal niet enkel door de Zingemenaars met belangstelling gelezen worden.
A. De. Bil
Dr. Phil. Martin BECHTHUM, Beweggründe und Bedeutung des
Vagantentums in der lateinischen Kirche les Mittelalters. - Beiträge zur
mittelalterlichen, neuern und allgemeinen Geschichte XIV. Fischer, Jena,
1941, 199 blz. Rm. 7.50.
De voornaamste bedoeling van den schrijver was een afbakening van het begrip
'Vagant' voor te leggen, althans voor te bereiden. In een eerste deel wordt de oorsprong
een paar eeuwen naar voren geschoven, na aanduiding der oorzaken die dit kerkelijk
sociaal verschijnsel schiepen. Ondanks de ongunstige belichting door louter-vijandige
berichtgevers (Concilies...) schetst hij het voor vaganten gunstige milieu uit de 9e
en 10e eeuw rond bisschopsscholen, - en spoort de litteraire activiteit op (N.B.
uitstraling van Aken, Versus de Unibove wellicht ontstaan op
'Niederdeutsch-vlämische Gebiet'. Geen sporen rond Luik?). Het vaganten-wezen
der 12e en 13e eeuw was vergankelijker. Met het ontstaan der Universiteiten als
nieuwe factor kent het een grooten kultureelen invloed en hoogstaande
vertegenwoordigers (we noemen: Walterus de Insulis, Rijsel). Poësie en atmosfeer
der 'Diesseitsstimmung' wordt met veel sympathie geschreven. - Niet overal in dit
werk is wetenschap en waarheid de stelregel; niet alles is logisch en klaar uitgewerkt.
A. Ampe
Chr. MONHEIM, Belgische kolonisatieplannen naar wijd en zijd. Zaïre, Van Dieren, Antwerpen, 128 blz.
Dit boek is zoo interessant omdat het antwoord geeft op de vraag, die natuurlijk
oprijst bij het nogal verbazende feit dat talrijke Vlamingen en Walen naar alle
werelddeelen vertrokken en wij, voor Leopold II, geen plaats op de aarde konden
aanwijzen met de karaktertrekken van een eigen kolonie. De apostelen van andere
nationaliteit werden daarentegen steeds de voorloopers van andere volksgenooten.
Schrijver wijdt zijn aandacht niet aan persoonlijke initiatieven, maar wel aan de
officieele of officieuse plannen om definitieve nederzettingen te bekomen. Wij zien
dat het falen van die ondernemingen niet zoozeer aan gebrek aan durf of
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ondernemingsgeest te wijten zijn - de Oostendsche Compagnie bewijst duidelijk het
tegenovergestelde - als wel aan de kleinzieligheid van de officieele instanties in het
moederland, en vooral aan de tegenwerking van het Parlement, sinds 1830.
Een speciaal woord van lof voor de bibliographie. De taal kon beter verzorgd.
L. Bruyns
G. VAN DER KERKEN, La politique coloniale belge. - Zaïre, Van
Dieren, Antwerpen, 1943, 238 blz.
Over 't algemeen voelen wij - inwoners van een weinig uitgestrekt land - niet erg
imperialistisch. De vraag rijst zelfs op: zijn wij wel in staat imperialistisch te denken?
Het is nutteloos daarover veel bespiegelingen te maken; de feiten - zooals ze te
voorschijn treden uit de geschiedenis van ons koloniaal verleden - toonen sprekend
aan dat wij er degelijk toe bekwaam zijn. Wij hebben immers den Congostaat ingericht
met wel omschreven doeleinden voor oogen. Wij zijn er in geslaagd een streek, 80
maal zoo groot als het moederland, werkelijk en blijvend te beïnvloeden. Wij hebben
dus imperialistische initiatieven tot een goed einde gebracht.
Schrijver toont vooral aan 'hoe' dit gebeurde; vervolgens hoe het huidige bestuur,
rekening houdend met de eischen van de meest verscheidene belangen (van inlanders,
inwijkelingen en van de inwoners uit het moederland) een wel bepaald economisch
en humanitair doel nastreeft.
Eerlijk wijst hij op de leemten en fouten, zonder bitterheid noch wrok. Hij plaatst
zich steeds op het standpunt van den Belgischen kolonisator, zonder chauvinisme.
Integendeel toont hij aan, dat een gezonde politiek steeds den klemtoon legt op het
welzijn van den inlander, al gebeurt dit ook om politieke redenen. In een
uitbatingskolonie immers hangen de Europeanen af van de medewerking der inlanders.
Is echter het politieke standpunt van den staat, als hij zich met de belangen van de
inlanders inlaat, wel zóó doorslaggevend als de schrijver het voorstaat?
Twee groote deelen zijn in het boek te onderscheiden: de princiepen en uitvoering
van de politiek in Congo-Vrijstaat, en de princiepen en uitvoering in de huidige
voor-oorlogsche omstandigheden.
Er wordt o.m. gehandeld over de inlandsche-, de economische-, de financieele
politiek, de houding tegenover de Missies, de zwarte arbeiders, het onderwijs, de
inwijkelingen, de wetenschappen, enz.
De vlotte stijl, het vermijden van overdreven detailstudie, en de menigvuldige
concrete gegevens, maken dit boek zeer interessant en zeer aangenaam om lezen.
L. Bruyns
Van Gansen-gedenkboek 1842-1942. - Dirix-Van Riet, Antwerpen, 1943,
164 blz.
De hoofdman van den Boerenkrijg in de Kempen, Emmanuel-Jozef Van Gansen,
overleed te Westerloo in 1842; normaal zou, in 1942, zijn eeuwfeest gevierd wor-
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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 (bibliographisch 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, wetenschappen
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 blz., 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 rechtsbronnen, waarbij aan de gewoonte bijzondere aandacht wordt
geschonken.
Wat de wetgeving betreft, wordt vanzelfsprekend 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 heeft 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
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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; hetgeen 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
bestanddeelen eerder een bescheiden 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
nebben 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 geregeld, 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 recht, 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, Warnkönig, 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 juristen
die in de beide landen aan het woord zijn geweest. Het is onmogelijk hieruit een keus
te doen, om er 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 uitlaat 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 iedereen doorgaans 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 de gewoonte in het leven worden geroepen.
Prof. Van Dievoet haalt 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 blijft; 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
Frankrijk 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 België en in Nederland practisch denkbaar is; zulks natuurlijk
onder bepaalde voorwaarden, waarvan de vervulling met groote moeilijkheden zou
gepaard gaan.
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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, intuïtief, iets af van het innerlijke psychisch leven
van den medemensch. Sedert vele jaren is men, vooral in Duitschland, bedrijvig om
dien intuïtieven kijk op het verband tusschen lichaam en zieleleven op meer objectieve
basis te 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 wat omzichtiger 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 physiologische en
psychologische gegevens (§ 2), een algemeenen kijk op de psychische persoonlijkheid
en haar opbouw wil geven (§ 1). Deze schets draagt het merk van de Duitsche
wetenschap op dit gebied. Zij accentueert nl. de rol van het irrationeele: 'rationeele
vermogens worden in werkelijkheid bestuurd door irrationeele zielekrachten (p. 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 tendenzen 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 het Hooger Instituut
voor Wijsbegeerte te Leuven, in 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
1. Dr. H. VERTRUYEN, De Puberteit. - Familieleven, 15. 1943, 30 blz., Fr. 5.
2. Dr F. ARTS, Voorbehoedende Geneeskunde. - Familieleven 16. 1943, 32
blz., Fr. 5.
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3. Fr. M. CUSTERS, D.H.O.S., Gezinsbeperking. - Familieleven 17. 1943, 48
blz., Fr. 5.
4. Dr. M. VANHAEGENDOREN, Ken uw grootere jongen. - Familieleven 18.
1943, 58 blz., Fr. 10.
5. Dr. J. VAN HERCK, Gezondheidsproblemen voor de rijpere jeugd. Familieleven 19. 1943, 32 blz., Fr. 7. 't Groeit, Antwerpen.
1. Deze brochure kan eenigszins een kijk geven op de veranderingen, die in de zoo
belangrijke overgangsperiode van het leven plaats grijpen. Zeer bondig en zakelijk
geeft schrijver de hoofdzaak weer en laat het geneeskundig aspect niet onaangeroerd.
2. Het is een feit dat vele ouders en opvoeders hun plicht verzuimen, wat betreft
de gezondheid van hun kinderen. 'Beter voorkomen dan genezen', zegt het
spreekwoord en Dr. Arts geeft hier duidelijk aan hoe die volksche wijsheid tot haar
recht kan komen, bijzonder in onzen tijd
3. Misschien is de titel eenigszins misleidend; het gaat niet over de beperkingen
van de gezinnen, maar van de kinderen in het gezin. Toch is hij goed gekozen, want
'kinderbeperking' heeft reeds een zoo ingeburgerde beteekenis! Aan de hand van
statistieken wijst schrijver op den dringenden plicht, niet het minst van katholiek
standpunt uit, de vrees voor het leven te keer te gaan. Na een onderzoek naar de
innerlijke oorzaken der kwaal, stuurt hij aan op een gezonde gezinspolitiek.
4. Schrijver is ongetwijfeld een kenner van grootere jongens, al zijn deze dan ook
raadsels en vaten vol tegenstrijdigheden. Daarom zijn de aanduidingen over
lichamelijken groei, grenzen, verstandelijke ontwikkeling en zoo meer, zakelijk
voorgesteld en zullen de bondige aanduidingen - soms te realistisch neergeschreven
- de ouders en de opvoeders boeien en tot nadenken stemmen. Mooi zijn de bladzijden
over het karakter der adolescenten. Waarom in den titel de buigings-n bij het
bijvoeglijk naamwoord weggelaten?
5. Hier is een dokter aan het woord, wiens jarenlange praktijk de raadgevingen
nog meer waarde bijzet. Meer dan kinderen en oudere menschen, vergen rijpende
jongens en meisjes een aanhoudende medicinale zong, die hun gezondheid op peil
zal houden. Schrijver is terecht een voorstander van een nauwer contact tusschen het
onderwijzend personeel en de dokters.
A. Darquennes

Economie
Prof. Dr Jan DENUCE, Koopmansleerboeken van de XVIe en XVIIe
eeuwen in handschrift. - Standaard-Boekhandel, Antwerpen, 1941, 213
blz., Fr. 60.
Het grootste deel van dit boek bestaat uit den bijna volledigen tekst van een anoniem
handelsleerboek uit het midden der XVIIe eeuw. Het werd op het Antwerpsch
Stedelijk Archief door den H. Denucé, hoofdarchivaris, ontdekt in de nalatenschap
van de bekende Antwerpsche firma van Colen-de Groot en is vermoedelijk geschreven
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in 1643 om de jonge familieleden in de ingewikkelde kunst van handeldrijven op te
leiden.
Het behandelt achtereenvolgens al de voornaamste handelsproducten van dien
tijd, zegt op welke markten zij met het meeste profijt gekocht en verkocht kunnen
worden, somt al de bijkomende onkosten op en geeft een reeks voorbeelden van
berekening van den kostprijs. Ook worden er tal van problemen opgegeven, die de
jonge koopman bij wijze van oefening zelf moet oplossen. Een uitgebreid hoofdstuk
wordt gewijd aan de wijze van berekening van den wissel tusschen al de belangrijke
handelsplaatsen, en twee bondige maar zeer leerrijke bladzijden, leggen de praktijk
uit van de goederenverzekering en van de z.g. bodemarije. Kortom, wie zich de
moeite wil getroosten, die onhandig opgestelde en slecht geordende teksten aandachtig
te lezen, zal een zeer treffend beeld hebben van de financieele en handelsverrichtingen
en zelfs van een goed deel der economische aardrijkskunde van dien tijd. Een korte
inleiding van den H. Denucé geeft eenige inlichtingen over de families van Colen
de Groot, over het Leerboek van 1643 en over een tiental andere, veel kortere,
leerboeken.
Mogen wij niet hopen dat de geleerde archivaris ons mettertijd ook een
systematische studie van die handschriften zal aanbieden?
R. Van Ooteghem
Fernand BAUDHUIN. Déontologie des affaires. - Etudes morales, sociales
et juridiques, Leuven. L'Edition Universelle, Brussel, 1943, 207 blz., Fr.
40.
Met deze plichtenleer biedt de Leuvensche hoogleeraar aan den zakenman een
weldoend boek aan dat hem krachtdadig aanzet tot volle eerlijkheid en oprechtheid,
wars van alle vitterij. Eerst en vooral van alle vitterij die zoekt de verplichting te
ontwijken wanneer deze zwaar weegt; maar ook van alle neerdrukkende vitterij, die
schier het gansche zakenleven voorstelt als van ikzucht en bedrog doordrongen of
het althans als lag-bij-den-grond kleineert. Moge dan ook dit werk, dat de rijpe vrucht
is eener rijke eigen ondervinding, getoetst aan wijzen raad ingewonnen bij 'specialisten
in zedelijke vraagstukken', door al onze financiers, handelaars, nijveraars en andere
zakenmannen ter hand genomen worden; mogen ze alle dezen veiligen gids volgen,
ook wanneer hij hen langs steile paden leidt.
Want zekere oordeelen van Mr Baudhuin zijn streng, zoodanig dat ze mogelijk
wel eens den moralist zullen verwonderen. Deze bedenke echter, dat de schrijver
geenszins bedoelde telkens de grens af te bakenen van het veroorloofde..., op het
gevaar af wel eens over die grens heen te doen stappen. Men zoeke hier ook geen
volledigen codex die voor alle denkbare gevallen eene kant en klare oplossing
aanbiedt. Dit nastreven ware vermetel geweest: het zakenleven is daartoe te
ingewikkeld en het terrein dat hier betreden wordt, bleef tot heden toe jammer genoeg
bijna volledig onbewerkt. Moge dan, naar den wensch in de inleiding uitgedrukt,
deze eerste, en reeds merkwaardige, poging anderen aanzetten om hetzelfde onderwerp
uit te diepen: om een volledige synthese aan te bieden; om een en ander, dat onvolledig
uitgewerkkt werd, verder te onderzoeken of om het
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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 i n l e i d i n g behandelt Pater TONNEAU La
rémunération du travail et la morale; hierop volgt een e e r s t e d e e l gewijd aan
meer theoretische studies over la rémunération du travail par le salaire: het 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 w e e d e d e e l , 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 uiting kwamen en
nastreven 'une transformation des modes habituels 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'économie 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-handsch 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 voortbrengingslanden 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
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vinden het jammer dat er niet méér 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 Urbarsbauern in Ober- und
Niederbayern. - Quellen und Forschungen zur Agrargeschichte. Band 2.
Fischer, Leipzig, 1943, 412 blz., RM. 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 van 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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S.J. Met inleiding en aanteekeningen voorzien door Eug. Druwé S.J., Prof. theol.
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blz., Fr. 15.
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taalstudie ten dienste van athenea, colleges en normaalscholen. 2e deel. - De
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groote geneeskundigen. Geautoriseerde Nederlandsche bewerking van Dr. Mr.
W. Schuurmans Stekhoven. - 2e druk. Leopold, 's Gravenhage, 1943, 286 blz.
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DECKERS, Thilda, Erasmus de veel omstredene. - Die suverlicke Boexskens
8. Pro Arte, Diest, z.j., 91 blz., Fr. 18
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Fr. 25.
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[Nummer 3]
Bij de verschijningen en de voorzeggingen van Fatima
door Prof. Mag. Eduard Dhanis S.J.
Fatima is een plaatsje in Portugal, in het bergland gelegen, op een honderdtal
kilometers ten noorden van Lissabon; sedert 1918 hoort het bij het bisdom Leiria.
De verschijningen van Onze Lieve Vrouw, die in 1917 op een hoogvlakte aldaar
plaats grepen, vonden onmiddellijk een grooten weerklank in het geheele land; maar
het vroeg meer tijd vooraleer hun faam daarbuiten gevestigd werd, voornamelijk
benoorden de Pyreneeën. Tot voor enkel jaren waren ze bij ons niet zeer bekend(1);
sedert 1942 vooral is daarin veel veranderd. Toen vernam men dat, ter gelegenheid
van de vijf en twintigste verjaring der verschijningen van Onze Lieve Vrouw te
Fatima, Zijne Heiligheid de Paus de wereld had toegewijd aan het Onbevlekt Hart
van Maria; dat hij daartoe was overgegaan, rekening houdende met bepaalde
voorzeggingen uit Fatima; en dat eindelijk, in deze voorzeggingen, Onze Lieve
Vrouw over den tweeden wereldoorlog zou gewaagd hebben en over het weerkomen
van den vrede. In de gruwelen en angsten van den oorlog zochten velen, dat spreekt,
nadere bijzonderheden over het mededoogen door de Hemelkoningin aan haar
kinderen betuigd en over de hoop die ze koesteren liet.
Sedert 1938 verschenen in Portugal, in Italië, in Frankrijk, werken die de
geschiedenis van de gebeurtenissen te Fatima als vernieuwden. Het zijn voornamelijk:
Jacinta, door den Eerwaarden Heer Galamba de Oliveira, Professor aan het Seminarie
te Leiria (de derde uitgave van dit werk werd door den Kardinaal Patriarch van
Lissabon en door den Bisschop ven Leiria met een voorrede vereerd)(2); La Madonna
di Fatima, door een redacteur van den Osservatore Romano, den Eerwaarden Heer
Moresco, met een voorrede van den Kardinaal Aartsbisschop van Milaan(3); de derde,
vierde en vijfde uitgave van Le Meraviglie di Fatima, door Pater da Fonseca S.J.,
Professor aan het Pauselijk Bijbelinstituut(4); Fatima, merveille inouie van Kanunnik
Barthas en Pater
(1) Nochtans had P.G. PIZARRO, S.J., hier te lande een paar publicaties over Fatima verspreid:
eerst Les apparitions de la Sainte Vierge à Fatima au Portugal in de Revue catholique des
idées et des faits, 13 Dec., 1929, blz. 7-10; daarna Notre-Dame de Fatima, Leuven (1930),
een brochure die eerst in den vorm van artikels in de Semaine religieuse du diocèse de Namur
verschenen was. In 1931, verscheen een brochure van de hand van P.J.-M. VANDE VYVERE,
O.P., Onze Lieve Vrouw van Fatima. Een tweede en derde editie hiervan werd in den loop
van 1943 gepubliceerd te Gent. Ten slotte verscheen Fatima, het nieuwe Lourdes, te Averbode
in 1932 (ook in het Fransch). - Graag nemen wij hier de gelegenheid te baat om onzen dank
te betuigen aan Eerw. P. Vande Vyvere, die ons zeer bereidwillig een belangrijk werk over
Fatima aan de hand heeft gedaan.
(2) J. GALAMBA de OLIVEIRA, Jacinta, 3e uitg., Fatima, 1942. De eerste editie verscheen in
1938.
(3) L. MORESCO, La Madonna di Fatima, 3e uitg., Milaan, 1942. De eerste editie verscheen
in hetzelfde jaar. Zie ook van denzelfden schrijver Gli occhi che videro la Madonna, 2e uitg.,
Rome, 1942.
(4) L.G. da FONSECA, S.J., Le Meraviglie di Fatima, 4e en 5e uitg., Rome, 1942, (polyglottische
drukkerij van het Vatikaan). De eerste editie van dit werk verscheen in 1931. Daar wij ons
geen Italiaansche uitgave van het werk van P. da Fonseca hebben kunnen aanschaffen, zullen
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da Fonseca, een bewerking in het Fransch van voorgaand 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 vroeger 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, dan
toch over het voorkomen daarvan in de voornaamste bronnen.
Wanneer historische bronnen buitengewone verschijnselen vermelden en ze als
bovennatuurlijke feiten voorstellen, 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 leven
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, geïdealiseerd verrijkt. De vervorming kan
soms zoo sterk zijn, dat men van een min of meer' pathologisch geval zal spreken.
Maar zelfs dàn kunnen de zedelijke ongereptheid en het evenwichtig oordeel van
den getuige gaaf blijven(8). Wie met de psychologische vragen weinig vertrouwd is,
wij het citeeren naar de Duitsche vertaling der 5e Italiaansche editie: Maria spricht zur Welt,
3e uitg., Freiburg in Zwitserland, 1943. Wanneer wij gebruik zullen moeten maken van een
der eerste edities, zullen wij 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 God, 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 'Fatima-éditions' nog een '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 était trois petits enfants, nieuwe
uitgave, Rijsel-Toulouse, 1943.
(6) Zie da FONSECA, Maria spricht ..., blz. 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 grâces d'oraison, 10e uitg., Parijs, 1922, blz. 359 - 360. Laten
wij ten manste 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
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denkt soms dat men de buitengewone psychische verschijnselen, visioenen bij
voorbeeld en openbaringen, gemakkelijk voor al of niet bovennatuurlijk kan uitmaken.
Feitelijk valt het meer 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

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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voorzeggingen, blijft het zeer lastig uit te maken of ze wel bovennatuurlijk zijn. Om
dit vast te stellen, dient men rekening te houden met een groot aantal kleine teekenen.
Zoo kan men soms tot moreele zekerheid komen; dikwijls zal men zich met een
opinie tevreden moeten stellen of de zaak onbeslist laten. Sommigen beelden zich
in, dat een concreet geheel van buitengewone verschijnselen - de visioenen en de
openbaringen van denzelfden persoon bij voorbeeld - of heelemaal bovennatuurlijk
moet zijn, of heelemaal bedrog. De werkelijkheid is echter meer ingewikkeld, en het
authentisch bovennatuurlijke kan best samengaan met namaak. Men hoeft hierbij
niet uitsluitend, zelfs niet vooreerst, aan duivelschen namaak te denken; want de
bovennatuulijke verschijnselen zijn geënt op een concrete psychologie, en het
natuurlijk handelen der vermogens vermengt zich zoo gemakkelijk met wat God
uitwerkt. Daarbij kan het bewust of onbewust verlangen de hemelsche mededeeling
voltooid of hernieuwd te zien, aanleiding geven tot veel begoochelingen. Het gebeurt
dat men, in een concreet geval, sommige openbaringen voor bovennatuurlijk mag
houden, terwijl andere, daarmee verbonden, verdacht blijken of duidelijk valsch zijn.
De heiligen zelf waren, in dat opzicht, niet altijd vrij van elke vergissing(9).
Als we hier deze nogal elementaire waarheden ophalen, meenen we geenszins dat
de latere geschiedschrijvers van Fatima deze niet kenden. Toch hadden ze misschien,
op grond van zulke kennis, bij het aanvaarden en verklaren van buitengewone
verschijnselen omzichtiger kunnen optreden. De documenten over Fatima bevatten
veel wonderbaars; niet altijd wordt dat even sterk bevestigd, noch vertoont het even
veilige waarborgen van een goddelijke tusschenkomst. Zou dan een kritische
geschiedenis van de gebeurtenissen te Fatima de wonderbare tusschenkomst
uiteindelijk doen loochenen? Dat meenen wij niet. Maar op verscheidene punten zou
ze wellicht de beslistheid van de conclusies temperen, soms er van afzien te besluiten.
Zulke kritische geschiedenis zou licht tot een lijvig boekdeel uitgroeien. Zij zou ook
een vrijeren toegang tot de documenten vergen, dan de huidige omstandigheden wel
toelaten. In deze bijdrage zullen de gebeurtenissen van Fatima slechts kort behandeld
worden, in verband vooral met de recente reeds vermelde werken. Toch zouden we
dat willen doen met een gezond kritischen geest. Geen verzwijgen noch insinueeren;
we zullen de zaken eenvoudig zeggen gelijk wij ze inzien na een ernstig onderzoek.

I. De verschijningen van onze lieve vrouw en het groote zonnewonder
De verschijningen
Verplaatsen wij ons in Fatima, in de lente van 1917, toen de reeks van verschijningen
aanving. De zieners zijn drie kinderen: twee herderinnetjes, Lucia dos Santos en
Jacinta Marto, en een herdertje, Francisco Marto. Lucia, de oudste is tien jaar oud;
Francisco, haar neef, acht; Jacinta, het zustertje van Francisco, zeven. Het zijn
kinderen uit eenvoudige en geloovige gezinnen; geen der drie heeft de school bezocht.
Zesmaal mogen onze herdertjes een wit glanzende Dame aanschouwen, van een
hemelsche schoonheid; spoedig houden ze haar voor de Heilige Maagd. De eerste
(9) P. Poulain citeert met al de noodige bewijzen talrijke gevallen van heiligen, gelukzaligen en
dienaren Gods, die in dwaling werden gebracht door hun 'openbaringen' (zie Des grâces ....,
blz. 338 - 356)
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verschijning geschiedde den 13en Maart, rond den middag, op een plaats Cova da
Iria (Kuil van Iria) genaamd; deze was een cirkelvormig terrein dat aan een
reusachtige kom denken deed. De Dame noodigde de kinderen tot een onderhoud
uit, op dezelfde plaats en op hetzelfde
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uur, den 13en van elk der vijf volgende maanden; bij de laatste ontmoeting zou zij
zichzelf en haar verlangens bekend maken. Lucia beproefde de anderen te doen
zwijgen. Dezen beloofden; maar 's avonds vertelde Jacinta tehuis datgene waar haar
hart vol van was, en zoo kwam alles aan het licht. Maand na maand verscheen de
Dame opnieuw. De volkstoeloop begon; maar in Augustus beproefde de Commissaris
van het arrondissement (o Administrador do Concelho) alles stil te leggen. In den
morgen van den 13en voerde zijn auto de kinderen naar de stad Ourem, waar hij ze
tot den 15en 's morgens gevangen hield. Ditmaal misten ze hun afspraak; maar enkele
dagen later, den 19en, mochten zij toch de verschijning aanschouwen op een plaats
Valinhos geheeten. Telkens was de Dame voor de drie kinderen zichtbaar. Zij sprak
met Lucia; Jacinta hoorde alies van het gesprek; Francisco alleen de woorden van
zijn nicht, niet die van de Dame. Deze sprak over godsdienstige onderwerpen: zij
beval het rozenkransgebed aan en het berouw over de zonden om Gods gerechtigheid
te verzoenen. Ziehier, bij wijze van voorbeeld, een kort gebed dat zij de kinderen
leerde: 'O Jezus, vergeef ons, bevrijd ons van het vuur der hel en vertroost de zielen
van het vagevuur, vooral de meeste verlatene'(10). Den 13en Juli verklaarde zij eens te
meer dat zij, bij het laatste onderhoud (den 13en October), zeggen zou wie zij was.
Zij zou dan ook, om den goddelijken oorsprong van de verschijningen te bevestigen,
een groot mirakel doen. Den 13en Juli deelde zij aan de kinderen ook een geheim
mede waarover Lucia zich thans uitlaat, 'alleen uit gehoorzaamheid', zegt ze, 'en met
het verlof van den Hemel'(11). In dat geheim gelijk het ons geopenbaard werd, is spraak
van den tweeden wereldoorlog. De verschijning van den 13en October besloot de
reeks. Een talrijke menigte, aangetrokken door het beloofde groote mirakel, was in
de Cova da Iria samengestroomd; zeker vijftig duizend menschen, naar gematigde
schatting. Het regende, uit een geheel bewolkten hemel. De Dame verscheen als naar
gewoonte; zij verklaarde: 'Ik ben Onze Lieve Vrouw van den Rozenkrans, en ik wil
op deze plaats een kapel te mijner eer'(12). Rond den middag, juist toen zij wegging,
schoof de zon van achter de wolken als een zilveren schijf waar men zonder
verblinding op staren kon. Toen ving het vermaarde zonnewonder aan, dat ons langer
moet bezig houden.

Het zonnewonder

(10) de MONTELO, Les grandes merveilles ...., blz. 65. BARTHAS - da FONSECA (Fatima ...,
blz. 54) en MORESCO (La Madonna ..., blz. 204) geven een lichtelijk gewijzigde vorm van
dit gebed.
(11) BARTHAS - da FONSECA, Fatima ..., blz. 52. Voor den datum waarop het geheim werd
medegedeeld volgen wij da FONSECA (Maria spricht ..., blz. 37 - 39), BARTHAS - da
FONSECA (op. Cit., blz. 52 - 55) en MORESCO (La Madonna ..., blz. 63). Deze auteurs
steunen op het verslag van Lucia (zie da FONSECA, op cit., blz. 29; BARTHAS - da
FONSECA, op. Cit., blz. 44). Nochtans in October 1917 hebben Lucia en Jacinta den 13en
Juni als datum opgegeven; begin November beweerde Jacinta, dat het den 13en Juli was (zie
de MONTELO, op. Cit., blz. 75, 85, 101).
(12) BARTHAS - da FONSECA, Fatima ..., blz. 71.
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Wat is er geschied? Na het canonisch onderzoek over de verschijningen, verklaarde
Zijne Excellentie Mgr José Correia da Silva, Bisschop van Leiria, aan zijn diocesanen
wat volgt: 'Dit zonverschijnsel werd opgemerkt door deze menigte samengesteld uit
menschen van alle categorieën en maatschappelijke klassen, door geloovigen en
ongeloovigen, door reporters van de voornaamste Portugeesche dagbladen en zelfs
door menschen enkele kilometers ver verwijderd'(13). Voor den historicus zou het niet
zonder belang geweest zijn in den herderlijken brief de beschrijving van het
zonverschijnsel te vinden, zooals

(13) L. FISCHER, Fatima à Luz da Auctoridade Eclesiastica, Lissabon, 1932, blz. 101.
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zij door de onderzoekers uit de getuigenissen werd opgemaakt. Nu geeft de
aangehaalde passus, onrechtstreeks althans, te kennen, dat de getuigen in het algemeen
over het wezen der zaak akkoord gaan. Onderzoeken we dan vier beschrijvingen: de
eerste drie van schrijvers die zich op den dag van het wonder te Fatima bevonden,
de vierde van een getuige die in een nabijgelegen dorp het verschijnsel waarnam.
Men neme ons deze nogal eentonige herhalingen niet kwalijk; ze zijn noodzakelijk
voor wie een persoonlijk verantwoord oordeel over het gebeurde hebben wil.
Kanunnik Manuel Nunes Formigâo werd in den zomer van 1917 aangeduid, door
Mgr Joan Lima Vidal, beheerder van het Patriarchaat van Lissabon, om van dichtbij
na te gaan wat te Fatima voorviel. In September, October en November ondervroeg
hij herhaaldelijk de zieners. Hij is het die den schuilnaam Visconde de Montelo
aannam om te publiceeren over Fatima. Het zonnewonder, zegt hij, 'zal nooit uit het
geheugen worden gewischt van wie er getuige van was'; en ziehier zijn beschrijving:
'De zon, naar het relaas van een groot dagblad, beefde, en tegen al de cosmische
wetten in, bewoog met schokken gelijk men er nooit had waargenomen. Zij wentelde
duizelingwekkend snel om haar as, als was het een rad in een vuurwerk, met om de
beurt al de kleuren van den regenboog en met stralenbundels naar alle kanten. En dit
meteorologisch verschijnsel, dat de apparaten der observatoria niet opnamen, kwam
driemaal voor en duurde ongeveer tien minuten'(14). Volgens de aanhalingsteekens
van de Fransche vertaling waarop wij steunen, zou de geheele beschrijving aangehaald
zijn uit het 'groote dagblad'. Liever had men het persoonlijk relaas van den schrijver
zelf gelezen. Misschien verkoos hij te citeeren, om te laten opmerken dat het over
een algemeen bekend feit ging, in de pers onmiddellijk weergegeven. Misschien, om
reden van zijn schuilnaam, wilde hij zijn beschrijving als van elders uit bevestigd
voorstellen. Het ware ook mogelijk dat hij heel eenvoudig zichzelf zou hebben
aangehaald. Wat er ook van zij, door het verschijnsel met een aanhaling te beschrijven,
schijnt hij deze, in hoofdzaak althans, voor zijn rekening te nemen. Zoo verwerft
zijn beschrijving gezag, niet het volle gezag echter dat de persoonlijkheid van den
getuige had laten verhopen. De voornaamste bijzonderheden die we in de andere
getuigenissen min of meer beklemtoond zullen terugvinden, staan hier reeds vermeld:
het wentelen der zon met haar glanzend kleurenspel, alsmede verplaatsingen, waarbij
men zegde dat ze beefde, dat ze geschokt werd.
Een professor aan de Universiteit van Coïmbra, de Heer de Almeida Garret(15),
heeft precies willen weergeven wat hij gezien had. 'Ik kwam aan', vertelt hij, 'tegen
den middag. De regen, die vanaf den morgen niet had opgehouden, werd nu door
een hevigen wind voortgezweept en dreigde alles te zullen overstroomen. Ik bleef
op den weg, die iets hooger liep dan de plaats waar, naar men zegde, de visioenen
gebeurden. Ik stond op ongeveer honderd meter afstand van die plaats. Het
stortregende nu op de hoofden van allen die wachten; stroomend drong het water
door de kleederen. Het was twee uur na den middag (volgens het astronomische uur
kort na twaalf uur)(16). Sedert enkele oogenblikken waren de zonnestralen doorheen
het wolkendek gebroken. Aller blikken hieven zich naar de zon, als aangetrokken
door een magneet. Ook ik beproefde ze waar te nemen. Zij kwam voor als een scherp
afgeteekende schijf, ,glanzend, maar niet verblindend. Te Fatima hoorde ik ze
(14) de MONTELO, Les grandes merveilles ..., blz. 21.
(15) P. da Fonseca, die ons dezen getuige voorstelt, zegt verder niets over zijn burgerlijken stand.
(16) De schrijver bedoelt waarschijnlijk den 'zonnetijd', dien men te Fatima volgde.
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beschrijven als een mat zilveren schijf; deze vergelijking leek me niet heelemaal
juist. Neen, haar glans was
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helder en wisselend, iets als de flikkering van een parel. Ze was heelemaal niet als
de maan in een helderen nacht; ze had er de kleur niet van en evenmin het
karakteristieke schemerlicht. Zij geleek op een glanzend wiel, dat zou gesneden zijn
uit het parelmoer van een schelp. Ik doe niet aan poëzie; mijn oogen hebben het zoo
gezien. Zij geleek evenmin op de zon die doorheen de wolken schijnt; de zonneschijf
was niet vaag, geenszins gesluierd, maar scherp onderscheiden van het achterplan
en van de ruimte daaromheen. Deze lichtende, veelkleurige schijf leek zich
duizelingwekkend vlug te bewegen. Het was niet de levende flonkering van een ster;
buitengewoon snel wentelde ze om zichzelf. Opeens een schreeuw, een roep van
angst uit de menigte! Zonder daarom minder geweldig te wentelen, maakte de zon
zich los van den hemel en genaakte bloedrood de aarde, terwijl zij dreigde alles te
verpletteren onder haar geweldige vuurmassa. Het waren vreeselijke ogenblikken ...
Al de verschijnselen die ik mededeelde en beschreef, heb ik koel waargenomen, kalm
en zonder me te verplaatsen. Anderen mogen ze uitleggen en verklaren'(17). Het loonde
wel de moeite, dit getuigenis in zijn geheel aan te halen; want duidelijk gaat deze
getuige zijn indrukken na om de zaken objectief waar te nemen en weer te geven.
De Heer de Almeida Garret beschrijft lang de getemperde, maar zoo eigenaardige
klaarheid van de zonneschijf. Hij bevestigt het feit dat ze met haar wisselend licht
heel vlug om zichzelf leek te draaien. Hij geeft een andere beweging aan: een
verplaatsing waarbij men zelfs den indruk kreeg als zou de zon, los van het firmament,
naar de aarde toekomen.
Het derde getuigenis komt van den Heer Avelino de Almeida, hoofdredacteur van
het dagblad O Seculo te Lissabon en alom bekend, zoo deelt men ons mede, als
'vrijmetselaar en bestrijder van de Kerk'(18). Hij was den 13en October 1917 naar Fatima
gereisd; dien morgen zelf had hij in zijn dagblad een artikel vol misprijzen en spot
gepubliceerd over de verschijningen te Fatima(19). In den avond van den 13en zond
hij een verslag van het voorgevallene onder den titel: Verbazende gebeurtenissen.
Hoe de middagzon gedanst heeft te Fatima. Wij lichten er uit hetgeen onmiddellijk
betrekking heeft op het zonnewonder: 'Men woont dan een eenig schouwspel bij,
ongelooflijk voor wie er geen getuige van was. Men ziet een ontzaglijke menigte
zich naar de zon keeren, die, in vollen middag, vrij is gekomen van wolken. Het
hemellichaam doet aan een bleek zilveren plaat denken en men kan er ongehinderd
recht naar kijken. Het brandt niet, het verblindt niet; een verduistering zou men
zeggen. Maar ineens een geweldig geroep en wij hooren de naastbijzijnde
toeschouwers [persoonlijk bevond hij zich op den weg buiten de opeengepakte
menigte] roepen: Mirakel! mirakel! Wonder! wonder! Voor de verbaasde oogen van
dat volk waarvan de houding ons in de bijbelsche tijden terugplaatst, en dat, vol van
ontzag, met ontbloote hoofden opziet naar den blauwen hemel, heeft de zon gebeefd,
zij heeft schokken gekend zooals men er nooit waarnam en buiten alle cosmische
wetten om. De zon heeft 'gedanst', zooals de boeren het typisch uitdrukken.' Na het
wonder ondervraagt men elkander: 'Het grootste getal bekent het beven, het dansen
van de zon gezien te hebben; anderen echter beweren dat zij het glimlachend gelaat
zagen van Onze Lieve Vrouw zelf; zij zweren dat de zon om zichzelf wentelde gelijk
het rad van een vuurwerk, dat zij neerkwam, tot haar stralen de aarde brandden ...
(17) da FONSECA, Maria spricht ..., blz. 82 - 83.
(18) BARTHAS - da FONSECA, Fatima ..., blz. 291.
(19) Dit artikel werd overgenomen door BARTHAS - da FONSECA, op. Cit., blz. 292 - 294.
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Een andere vertelt dat hij herhaaldelijk andere kleuren zag.' En ziehier het einde van
het artikel: 'Aan de bevoegde personen uitspraak te doen over den makaberen
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dans van de zon die, te Fatima, vandaag Hosanna's heeft doen opklinken bij de
geloovigen en die natuurlijkerwijze indruk heeft gemaakt (zoo verzekeren me
geloofwaardige getuigen) bij de vrijdenkers en bij anderen, welke, om het
godsdienstige onbekommerd, gekomen waren op deze voortaan vermaarde
hoogvlakte'(20). Kortom, de schrijver, moeilijk te verdenken van overdrijving, verklaart
dat, voor de oogen der menigte, de zon gebeefd heeft met 'schokken zooals men er
nooit waarnam en buiten alle cosmische wetten om'. Hij verklaart niet dat allen het
beven gezien hebben, wat hij overigens niet had kunnen nagaan; maar tegenover de
bewering van 'het grootste getal' plaatst hij geen ontkennend getuigenis: hij voegt er
slechts bij, dat sommigen iets anders zouden bemerkt hebben: zoo de wisselende
kleuren in de zon en haar draaiende beweging. De Heer de Almeida deelt ons niet
uitdrukkelijk mede dat hij zelf het beven van de zon waarnam. Toch lijkt hij het te
bekennen: vooreerst noemt hij het schouwspel 'eenig en ongelooflijk voor wie er
geen getuige van was'; daarbij doet hij een beroep op de bevoegde personen om
uitspraak te doen over dezen 'zonnedans', die, zegt hij, 'natuurlijkerwijze' indruk heeft
gemaakt op ongeloovigen en onverschilligen.
Blijft nog het verslag over van Pater Lourenço Pereira. Hij schreef het als
missionaris in Indië; maar den 13en October 1917 bevond hij zich in een dorp bij
Fatima. Ondervraagd door den Bisschop van Mylapore, Mgr Antonio Teixeira,
schreef hij: 'Veertien jaar zijn sedert dat voorval verloopen, maar levendig bewaart
mijn geheugen de indrukken die mijn jonge geest onderging bij het wonderbare
schouwspel van de zon, den 13en October 1917. Ik was toen nauwelijks negen jaar
oud. Ik bezocht de lagere school van mijn geboortestreek in een klein dorpje, op een
eenzamen heuvel, recht tegenover den berg van Fatima, op een afstand van tien tot
elf kilometer. Het was ongeveer middag, toen wij opeens opgeschrikt werden door
het geroep en geschreeuw van mannen en vrouwen op de groote baan voor het
schoolgebouw. Onze onderwijzeres, een vrome en goede, maar zeer beïnvloedbare
vrouw, sprong op als door een veer bewogen, en ijlde naar buiten ... De kinderen
liepen haar achterna. Op de dorpsplaats weenden en riepen de saamgeschoolde
menschen, en wezen naar de zon ... Het was het groote zonnewonder, met al zijn
wonderbare verschijnselen, die men duidelijk waarnam ... Ik keek recht naar het
hemellichaam; het leek me verbleekt en beroofd van zijn verblindenden gloed; het
was als een sneeuwbal die om zichzelf wentelde. Plotseling scheen het in slingerlijn
neer te komen en dreigde op de aarde te vallen. Buiten me zelf, heelemaal buiten me
zelf, verschool ik me onder de menschen. Allen weenden en verwachtten op elk
oogenblik het einde der wereld!... Van alle kanten stormde men daarna naar de twee
kapellen van het dorp, die weldra de menigte niet meer konden bevatten. Gedurende
de lange minuten van het zonverschijnsel, weerkaatsten de voorwerpen rondom ons
al de kleuren van den regenboog Onze gezichten waren, beurt om beurt, rood, blauw,
geel, enz.... Na tien minuten steeg de zon weer op haar plaats, zooals zij ervan
neergedaald was, altijd bleek nog en zonder glans'(21). Men zal bemerken dat, in dit
levendig verhaal, het zonnewonder wat grootscher van proportie wordt dan in de
voorgaande beschrijvingen. De schrijver noteert, zonder nadruk, den buitengewoon
verzachten glans der zon en de wentelbeweging van dezen 'sneeuwbal'. Maar hij laat
(20) Op. cit., blz. 294 - 298.
(21) Op. cit., blz. 208 - 209; zie ook da FONSECA, Maria spricht ..., blz. 83 - 84; MORESCO,
La Madonna ..., blz. 104, noot 1.
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ons daarna een nederdalen der zon in slingerlijn bijwonen en een soortgelijk opstijgen;
daarbij beschrijft hij het spel der zonnekleuren, weerkaatst op de voorwerpen der
aarde. Dit laatste is van minder belang. Wat den slingerenden
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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 zoover 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 da Iria verwijderd was.
Hoe zullen we het vermaarde wonder van Fatima dan opvatten? Een zonverschijnsel
werd waargenomen door de menigte in de Cova da Iria 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 weerglansen
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 13en 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 13en 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 13en Mei 1918 en den 13en 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 handteekeningen, afgedrukt
in het boek van Kanunnik Barthas(24). Geen echter van deze buitengewone feiten mag
met het zonnewonder vergeleken worden(25).
(22) De getuigenissen, die wij kennen, veroorlooven ons niet met Kan. Barthas te zeggen: '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. cit., 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 menschen 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 17en December 1926. Hier verscheen een groot lichtend kruis gedurende
de sluitingspreek van een missie in open lucht. De priester VRINDTS heeft hierover een
lijvig boek geschreven: La croix de Migné vengée de l'incrédulité, Parijs, 1929. Wij waren
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Het goddelijk teeken
Aanvaarden we als een waarschijnlijke opinie dat het zonnewonder van Fatima

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 leest
men nergens, dat zulke ontzaglijke hallucinaties een overtalrijke menigte zouden
aangegrepen hebben en, wat meer is, waarnemers op een afstand van verscheidene
kilometers. In de meteorologische werken wordt er geen geval van buitengewone
uitstraling van het zonnelicht vermeld, dat ooit gezichtswaarnemingen heeft opgewekt
gelijk aan die te Fatima. Welnu, zulk ongehoord wonder greep plaats, nadat sedert
drie maanden 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 zoo 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 oorzaak tot de menschen gericht? Men zal misschien zeggen dat het
geloof van de menigte bij wijze van zinsbegoocheling het zonnewonder heeft doen
waarnemen, en dat het samenvallen dus vanzelf uitgelegd wordt, zonder de
daadwerkelijke bedoeling 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
van de natuur staat, ware op zichzelf 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 van Fatima, een teeken zien door een bovennatuurlijke
macht aan de menschen gegeven. Met andere woorden, wil men niet aan een duivelsch
bedrog denken, - en de weldoende gevolgen van Fatima wijzen deze hypothese wel
af, - dan zal men liever in het wonder een goddelijk teeken, een mirakel erkennen.
Zulk een oplossing kan wel niet aanvaard worden door wie a priori de mogelijkheid
ontkent van mirakuleuze teekenen. Maar een gezonde wijsbegeerte laat dat ontkennen
niet toe. Houdt men dan goddelijke teekenen voor aannemelijk, zoo 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 worden, dient een wonder des te sterker
bevestigd, naarmate het meer ongewoon is. Daarom juist hebben wij, omtrent de
meest markante bijzonderheden van het zonnewonder, de hooger vermelde
(26) In de ondervraging van den 27en September 1917 verklaarde Lucia aan Kan. Nunes Formigâo:
'Zij [O.L. Vrouw] heeft mij gezegd, dat zij den 13en 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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getuigenissen slechts als een goed begin van bewijs aangezien. Maar anderzijds past
het ons de teekenen te aanvaarden die God ons zenden wil, liever dan Hem diegene
voor
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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 gescrieden 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. Belangrijk echter is het,
dat het wonder, als bevestiging beloofd van den goddelijken oorsprong der
verschijningen, ze metterdaad waarborgt.
Zulke waarborg komt wel van pas; want 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 Formigâo
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 hallucinatie. Noteeren we
nochtans dat de moeder van Lucia zich niet herinnerde haar dochter nog over La
Salette te hebben hooren spreken. Lucia zelf, op haar beurt den 11en October
ondervraagd, verklaarde aan dat verhaal nooit meer gedacht te hebben en het aan
niemand te hebben verteld(29). Naar het zeggen van Kanunnik Formigâo, 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 19en October echter, toen men haar verzocht het
feit te verklaren, zweeg ze; daarna, op de vraag van den Kanunnik of zij gevlucht
was, antwoordde ze: 'Welzeker, ik ben gaan loopen!'(30). Zouden onze herdertjes dus,
zeven maanden ongeveer voor de verschijningen van 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 13en 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
(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 zich
zou hebben kunnen vormen. De ondervragingen, waarvan relaas werd opgemaakt, zijn maar
begonnen vanaf den 27en September. Ook de ondervraging van den 13en October geschiedde
pas 's avonds, verscheidene uren na de verschijning.
(28) de MONTELO, Les grandes merveilles ..., blz. 71.
(29) Op. cit., blz. 75.
(30) Zie op. cit., blz. 96.
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... dat de oorlog vandaag zou eindigen en dat wij heel binnenkort onze soldaten
mochten verwachten'(31). Den 19en October houdt

(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 haar 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 theologen, dat God verbeeldingsvisioenen verleenen
kan; 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,
(32) Ziehier een uittreksel uit de ondervraging: 'Heeft O.L. Vrouw den 13en van die maand gezegd,
dat de oorlog nog dienzelfden dag zou eindigen? Welke zijn haar woorden? - Dit heeft ze
gezegd: 'De oorlog eindigt vandaag, men mag weldra uw militairen verwachten'. - Heeft ze
gezegd: 'Men mag uw militairen verwachten', of: 'Men 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 13en! 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 hooren zeggen, dat de oorlog den 13en 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. Formigâo weergeeft, laat uit de ondervraging van den 13en 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 19en 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 merveilles .., blz. 99.
(34) Ze schijnt ook nog te fantaseeren in een vreemd antwoord, dat ze gaf den 2en November.
O.L. Vrouw zou in de verschoning 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 13en 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 hallucinations, Parijs, 1936, blz. 133 146).
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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
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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 13en October 1917 had de reeks der verschijningen
afgesloten. Maar de beroering die deze soort van goddellijke handteekening in het
geheele land deed ontstaan, 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 kapel; 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 grooten volkstoeloop de Heilige Mis
in de Cova da Iria 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 13en Mei tot October 1917; ten tweede den eeredienst tot Onze Lieve Vrouw van
Fatima officieel toe te laten'(37). Deze kerkelijke goedkeuring werd, den 13en October
1930, in de Cova da Iria 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 13en 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 Iria de grootste kerk van

(36) Zie verder, blz. 146 - 147.
(37) L. FISCHER, Fatima à Luz ..., blz., 105.
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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
13en Mei 1931 werd een nationale bedevaart gehouden, uit dankbaarheid om de
kerkelijke goedkeuring van enkele maanden vroeger. Toen reisden naar de Cova da
Iria Zijne Eminentie Kardinaal Cerejeira, Pa-

(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 van Lissabon, en geheel het Portugeesch episcopaat, aan het hoofd van meer
dan driehonderd duizend bedevaarders. Deze bedevaart werd nog overtroffen door
die van den 13en Mei 1938, welke een dankbetuiging was, na den Spaanschen
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 Kranken, 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 van Portugal, in de laatste vijf en twintig jaar. Deze heropstanding,
die stellig merkwaardig is, hangt van verscheidene factoren af; nochtans, naar het
oordeel van bevoegden, zou de hervorming der instellingen, waardoor 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 31en 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 te worden voor de geheele Kerk? In een
redevoering van den 13en 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', zoo 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
van Kardinaal Lambertini over de zaligen heiligverklaring: 'Men moet weten', schreef
(39)
(40)
(41)
(42)

Maria spricht ..., blz. 193 - 222; zie ook BARTHAS - da FONSECA, op cit., blz. 211 - 230.
BARTHAS - da FONSECA, Fatima ..., blz. 257 - 259, 326.
Op. cit., blz. 104 - 106; de MONTELO, Les grandes merveilles ...., blz. 4.
BARTHAS - da FONSECA, Fatima ..., blz. 326.
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degene die Paus Benedictus XIV worden zou, 'dat zulke goedkeuring [van goddelijke
mededeeling] niets anders in zich sluit dan het verlof ze te publiceeren, tot onderricht
en nut der ge-
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loovigen, en na een grondig onderzoek. Een instemming van 'katholiek geloof' wordt
ten overstaan van de zoo goedgekeurde openbaringen geenszins gevergd; zij is zelfs
niet mogelijk. Deze openbaringen vragen eerder een instemming van 'menschelijk
geloof' volgens de regels der voorzichtigheid, welke ze als waarschijnlijk en als
vroom te aanvaarden doet voorkomen'(43). Na deze aanhaling gaat het Concilie voort:
'Zoo stelt het oordeel van de Kerk deze zaken dus geenszins voor als door allen
noodzakelijk te gelooven; het verklaart alleen dat ze in niets met het geloof en de
goede zeden in strijd zijn, en dat er voldoende aanduidingen bestaan voor een vrome
en voorzichtige instemming van menschelijk geloof'(44). In een nota doet het Concilie
beroep op de encycliek Pascendi. Wanneer de Kerk, zoo verklaart deze, toestaat dat
men in openbare geschriften 'vrome overleveringen' verhaalt, zooals 'verschijningen
of openbaringen', dan 'waarborgt zij de waarheid van het feit niet'; 'eenvoudig ... gaat
zij tegen het gelooven aan die zaken niet in, waaraan redenen tot menschelijk geloof
niet ontbreken'(45).
Alles samen, verklaart de kerkelijke goedkeuring van een goddelijke mededeeling
daaromtrent drie zaken: vooreerst behelst deze niets wat in strijd zou zijn met het
geloof en de goede zeden; ten tweede mag men ze door publicaties bekend maken;
ten derde wordt het aan de geloovigen uitdrukkelijk toegestaan er met omzichtigheid
geloof aan te hechten. Zulke goedkeuring dient met een volkomen eerbied bejegend,
welk oordeel men zich ook over het goedgekeurde feit zou gevormd hebben. Dat is
echter niet alles. Gewoonlijk wordt de goedkeuring slechts verleend, nadat een
nauwgezet theologisch onderzoek den bovennatuurlijken oorsprong van het
verschijnsel heeft doen erkennen. Voor een voorzichtig mensch behelst zij dan ook
een waarborg, die hem gunstig zal stemmen tot het erkennen van de goddelijke
mededeeling. Nochtans legt zij, in naam der gehoorzaamheid, de instemming niet
op, en het kan wijs blijven zich, tegen haar in, door bepaalde moeilijkheden te laten
weerhouden(46). Onlangs toonde zich een theoloog, die voor de meeste gevallen deze
interpretatie ook aannam, geneigd te zeggen dat de Kerk 'heel zelden', krachtens de
gehoorzaamheid, een vroom aanvaarden vergde van sommige bijzondere openbaringen
of verschijningen. Hij citeerde 'het geval van de openbaringen aan de Heilige
Margareta Maria gegeven en dat van de verschijningen te Lourdes'(47). Maar zijn
bewijsvoering leek ons weinig overtuigend en de algemeene verklaringen van het
Concilie te Mechelen gaan niet in zijn richting. Weliswaar, hoe meer de kerkelijke
goedkeuring van bepaalde hemelsche mededeelingen herhaald wordt of plechtiger
verkondigd (wat in principe een nieuwen toevoer van bewijzen en een herhaald
onderzoek onderstelt), des te meer weegt ze door in het oordeel van een redelijk en
(43) BENEDICTUS XIV, De servorum Dei beatificatione et beatorum canonizatione, (1. II, c.
XXXII, n. 11) dl. II, Bologna, 1735, blz. 348.
(44) Acta et decreta Concilii provincialis Mechliniensis quinti, Mechelen, 1938, blz. 5-6.
(45) Acta Sanctae Sedis, dl. XL, 1907, blz. 649.
(46) Zie ook wat A. POULAIN zegt: 'De Kerk verplicht ons niet te gelooven aan de bijzondere
openbaringen die aan heiligen gegeven worden, zelfs wanneer zij deze openbaringen
goedkeurt. Door deze goedkeuring wil zij enkel maar verklaren, dat zij er niets in vindt wat
strijdig is met het geloof of de goede zeden, en dat men ze zonder gevaar en zelfs met vrucht
lezen kan' (Des grâces d'oraisons, 10e uitg., Parijs, 1922, blz. 334). Zie eveneens H.
THURSTON, S.J., Beauraing and other Apparitions, Londen, 1934, blz. 117 - 118.
(47) M.-J. CONGAR, O.P., La crédibilité des révélations privées, in Supplément à la 'Vie
spirituelle', dl. LIII, Oct.-Dec. 1937, blz. (43) - (48).
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bescheiden mensch. Maar dan nog, om het erkennen van het bovennatuurlijk
verschijnsel te bekomen, doet de goedkeuring beroep op de voorzichtigheid als een
gewichtig argument, eerder dan op de gehoorzaamheid als een leer die men oplegt.
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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 interne 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 verraden, 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, communia 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 dagelijksche bezigheden. Rond de jaren 1936-1937 stelde
zij twee verslagen op, die de Bisschop van Leiria haar gevraagd had: het eene 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
(48) Zie bij de MONTELO het antwoord door Jacinta gegeven den 2en November 1917 (Les
grandes merveilles..., blz. 102).
(49) da FONSECA, Maria spricht..., blz. 7-10; BARTHAS - da FONSECA, Fatima..., blz. 9-12;
MORESCO, La Madonna..., blz. 10-11.
(50) Ze werden niet gepubliceerd, maar E H. Galamba de Oliveira, E.H. Moresco en P. da Fonseca
mochten ze gebruiken.
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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
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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 troost 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, het weze 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 eerste verschijning van den engel te verklaren: 'Niemand dacht er aan', zegt
ze, 'over deze verschijning te spreken, of aan te dringen op geheimhouding; het
verzwijgen drong 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 van 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
mededeel' zaam enthousiasme'(55). Goed, maar geldt zulk een verklaring voor een
meer dan kortstondig stilzwijgen? Wij begrijpen niet goed, hoe zij een zwijgen
aannemelijk maakt waarvan 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 eerste Heilige Communie als teerspijs te mogen ontvangen, of toen voor
de zoo spontane Jacinta de tijd van haar eigen eerste Heilige Communie naderde(56)?
(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 hagiographische 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 aan 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, Il 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
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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 zoover 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
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 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 O.L. Vrouw der Wonderen te Lissabon, waar zij kort voor haar dood twee
weken heeft doorgebracht, elken dag gecommuniceerd hebben. Steunend op deze getuignis,
beweert P. da Fonseca, dat Jacinta wel degelijk haar eerste H. Communie gedaan heeft (Maria
spricht..., blz. 145). Zuster Godinho bestuurde het Weeshuis van O.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..., blz. 64; MORESCO. La Madonna..., blz. 32.
(58) Zie L. BILLOT, S.J., De Verbo incarnato, 7e uitg., Rome, 1927, blz. 338-340.

Streven. Jaargang 11

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).

(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
19en October 1917 terug: 'Wat heb je gezien', vraagt Kanunnik Formigâo 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 deze 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 Cabeço 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, twijfel 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 deze verschijning niet zonder gelijkenis met de voorgaande; maar de
gestalte trad schitterend te voorschijn; zij zag 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 Formigâo
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
(60)
(61)
(62)
(63)

Zie hierboven blz. 138.
de MONTELO, Les grandes merveilles..., blz. 96.
Zie hierboven blz. 144.
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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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? Toch niet zoolang een tegenover-
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gestelde hypothese mogelijk blijft. Wij trachtten de ware toeteekenis van de
antwoorden aan Kanunnik Formigâo te achterhalen door ze te belichten met het
recenter verhaal van de nog vage verschoningen van den engel. Men zou integendeel
die antwoorden van 1917 kunnen beschouwen als de juiste uitdrukking van het
voorval, rond hetwelk een later verzinnen heel het verhaal van de verschijningen van
den engel deed ontstaan. Ten gunste van deze tweede hypothese zou men dan kunnen
opmerken, dat den 13en October 1917, zooals reeds vermeld werd, de verbeelding
van Lucia aan Onze Lieve Vrouw een valsche openbaring toeschreef(64); en dat de
zienster er belang bij had een verhaal in haar verslagen in te lasschen, dat de
antwoorden van 1917 voordeelig uitlegde(65). Men zou daarom de oprechtheid van
Lucia niet moeten ontkennen; want een onbewust fantaseeren kon heimelijk in haar
geest werken ten gunste van haar belangen.
Nochtans veronderstelt deze tweede hypothese een te aanzienlijk verzinnen dan
dat men er zonder zeer ernstige redenen zou mee instemmen. De eerste hypothese
integendeel veranderde maar weinig aan de antwoorden van 1917, en dan nog op
een zeer aannemelijke wijze. Wij zouden ze dus graag aanvaarden, indien het verhaal
der verschijningen van den engel, dat ze als historisch handhaaft, - anders geen
moeilijkheden bood. Maar de reeds aangegeven moeilijkheden blijven, namelijk: de
zoo wonderbare inhoud van een verhaal dat op één enkel getuigenis steunt; het
zwijgen der kinderen, dat toch moeilijk te verklaren is; de onjuiste formule die op
rekening van den engel wordt gezet. Daarom durft men niet zonder meer de hypothese
afwijzen dat het verhaal grootendeels zou verzonnen zijn; en men is eerder geneigd
de kwestie onbeslist te laten.

Een moeilijke vraag
De verslagen van Lucia bieden ons een overvloed van feiten, die zich voordeden
tusschen haar tiende en haar veertiende jaar. Haar geheugen, zegt men ons, is
uitzonderlijk. Zij zelf schrijft daaromtrent: 'Verscheidene menschen stonden verbaasd
over het geheugen dat God mij verleend heeft. Dank zij zijn eindelooze goedheid,
ben ik in dat opzicht nogal bevoorrecht... Maar de bovennatuurlijke zaken drukken
zich af in den geest, zoodat zij bijna onmogelijk kunnen vervormd worden'(66). Het
schijnt werkelijk dat Lucia een wakker geheugen bezat. Dank zij haar vroegtijdige
kennis van den catechismus, mocht zij vóór de anderen haar eerste Heilige Communie
doen. Anderzijds dient een bijzonderheid genoteerd van haar leven in het weeshuis.
De overste wist natuurlijk wie de jonge interne was. Eens vraagt zij haar of zij de
verschijningen te Fatima niet Vergeten heeft. Lucia daarop: 'Vergeten? Als ik geen
oogenblik ben zonder er aan te denken'(67). Het aanhoudend ophalen van bepaalde
herinneringen zal natuurlijk beletten dat ze in het geheugen vervluchtigen; maar het
(64) Hierboven blz. 138-139.
(65) Men kan niet beweren, dat Lucia zich in haar klooster met de ondervragingen van Kan.
Formigâo niet meer bezig hield. Meer dan eens heeft zij den zin van door hem opgeteekende
antwoorden nauwkeuriger willen bepalen (zie BARTHAS - da FONSECA, Fatima..., blz.
44, 280-281).
(66) MORESCO, Gli occhi..., blz. 52.
(67) BARTHAS, Il était trois..., blz. 196.
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kan ze ook geleidelijk verfraaien en verrijken. Herinneringen zoo buitengewoon als
degene welke Lucia in het weeshuis meebracht, lijken niet bepaald geschikt om aan
een jongen geest een juist en zeker aanvoelen te geven van de grenzen der
werkelijkheid. Wat moet het worden, als hij in ononderbroken alleenspraken op die
herinneringen terugkomt, ver van het concrete tooneel waar alles gebeurde, zonder
de heilzame contrôle van gesprekken met anderen? Lucia deelt ons mede, dat zij,
schrijvend over Fatima, zich door God geïnspireerd voelde: 'Ik
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weet dat niets van wat ik schrijf van mij komt, en ik bedank God om den bijstand
van den Heiligen Geest, die, ik voel het, me ingeeft wat ik schrijven of zeggen moet'(68).
De waarde van zulken indruk blijft bijna noodzakelijk onzeker. In veel gevallen is
het gevoel van te schrijven onder goddelijke ingeving stellig illusie(69). Dat gevoel
nu zet den schrijver niet aan tot strenge contrôle op het werk van zijn geheugen. Alles
samen is het niet gemakkelijk, het vertrouwen te bepalen dat men aan de verslagen
van Lucia mag schenken. Zonder daarom haar oprechtheid te betwijfelen noch het
gezonde oordeel te miskennen waarvan ze blijk geeft in het dagelijksch leven, mag
het voorzichtiger zijn op haar geschriften slechts behoedzaam te steunen. Liever dan
aan geheel hun inhoud dezelfde objectieve waarde toe te kennen, zal het wijs zijn de
interne waarschijnlijkheid van elk geval af te wegen, en de punten van overeenkomst
met inlichtingen uit andere bronnen na te gaan.
In een toespraak den 13en Mei 1942 te Fatima gehouden, heeft Kardinaal Cerejeira
zijn geloof uitgedrukt in tenminste ééne der verschijningen van den engel, waarvan
Lucia gewaagt(70). Deze passus uit een homilie is zeker geen beslissing van de
bisschoppelijke overheid. Het ware dus verkeerd zich daarop te beroepen, om met
Kanunnik Barthas te zeggen, dat de verhalen over de verschijningen van den engel
'door de kerkelijke overheid voor authentiek werden verklaard'(71). Stellig heeft de
Kardinaal Patriarch van Lissabon zijn woordelijk rijpelijk overwogen, en hij zal wel,
over Lucia en over de verslagen die zij aan den Bisschop van Leiria overhandigde,
goed ingelicht zijn. Het is dus normaal dat, omtrent de bezoeken van den engel,
talrijke geloovigen het liefst zijn meening bijtreden. Maar daartoe bestaat geen
verplichting, en er kan geen verdienste in gelegen zijn zich de moeilijkheden tegen
de historiciteit van deze verhalen te ontveinzen(72). Zij treffen ons te zeer, wij moeten
het bekennen, dan dat wij niet, tot nadere informatie, ons oordeel zouden
voorbehouden. Misschien maken zij op sommige lezers evenveel indruk. Mogen
dezen zich toch hoeden tegen een overdreven wantrouwen. Het weinig geloof dat
zij aan de verschijningen van den engel zouden hechten, zou ze er niet moeten
toebrengen de bijzonderste bestanddeelen van het mirakel van Fatima in twijfel te
trekken. Hoe doen de zaken zich immers voor? Eenerzijds treft men moeilijk

(68) MORESCO, Gli occhi..., blz. 7-8. Te oordeelen naar den contekst zouden deze beweringen
van Lucia slaan op de laatste door haar geschreven rappporten.
(69) In een aangrijpenden passus verhaalt Nietzsche zijn eigen ervaring der 'inspiratie'. Natuurlijk
schrijft hij ze niet toe aan eenige inwerking van een transcendenten geest (zie Nietzsche's
Werke, dl. XV, 3e uitg., Leipzig, 1922, Ecce homo, blz. 90-91).
(70) Cfr. BARTHAS - da FONSECA, Fatima..., blz. 326. Het gaat hier over de verschijning
waarin de hemelsche gezant zich laat kennen als de beschermengel van Portugal.
(71) Op cit., blz. 24. De auteur treft het al evenmin wanneer hij, om zijn bewering te staven, het
voorwoord aanhaalt van Kardinaal Cerejeira bij de derde editie van Jacinta en het imprimatur
van Mgr de Romanis, Vicaris-generaal der Vatikaansche stad, voor de vierde editie van Le
Meraviglie di Fatima. In dit laatste werk te oordeelen naar de Duitsche vertaling er van,
drukte P. da Fonseca zich met heel wat meer gematigheid uit: 'Het schijnt werkelijk (Es
scheint tatsächlich)', zoo schreef hij, 'dat engelen zich aan hen vertoonden en dàt meer dan
eens' (Maria spricht..., blz. 104).
(72) Buiten diegene, die wij reeds ontmoet hebben, daagt er nog een andere op. Wij kunnen ze
echter maar laten gelden na beschouwingen, welke in het vervolg dezer studie hun plaats
hebben.

Streven. Jaargang 11

geloofbare verhalen aan in verslagen die twintig jaar oude herinneringen weergeven(73).
Anderzijds staat men voor feiten die goed bekend zijn vanaf het begin,

(73) Kardinaal Cerejeira laat in zijn homilie van den 13en Mei 1942 opmerken, dat de Portugeesche
bisschoppen slechts sinds korten tijd vernomen hebben, wat hij mededeelt over de verschoning
van den engel (zie BARTHAS - da FONSECA, Fatima..., blz. 326). Uit de woorden van
Kan. Barthas kan men opmaken, dat deze verschijningen door Lucia neergeschreven werden
in een der verslagen van 1941, eerder dan in die van 1936 of 1937 (zie Fatima..., blz. 12).
Anderzijds deelt Eerw. Heer Galamba de Oliveira mede, dat hij, ten tijde van de eerste editie
van Jacinta, d.i. in 1938, reeds op de hoogte was van de bezoeken van den engel (zie Jacinta,
3e uitg., 1942, blz. 60-61).
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die door een groot goddelijk teeken als bovennatuurlijk bevestigd schijnen te zijn,
waaraan een kerkelijke goedkeuring gehecht is en die de bron werden van een breeden
genadevloed. Er bestaat geen genoegzame reden om deze feiten solidair te verklaren
met voornoemde verhalen. Overigens wat Lucia ons zei over de verschijningen van
den engel is niet wat in haar verslagen de belangstelling het meest opwekte. Veel
grooter was de belangstelling voor haar mededeeling omtrent het geheim van Onze
Lieve Vrouw. Het gewicht van dit laatste op zichzelf, de omstandigheden waarin het
zich voordoet, de wijze waarop Zijne Heiligheid de Paus er rekening mee hield, dat
alles zet ons aan om het aandachtig te onderzoeken.
(wordt voortgezet)

De 'Untergang des Abendlandes'
van Oswald Spengler
door b. Boeyckens S.J.
In 1918 verscheen het eerste deel van Spengler's 'Untergang des Abendlandes. Umrisse
einer Morphologie der Weltgeschichte-Gestalt und Wirklichkeit'. Vier jaar later
verscheen het tweede deel met als ondertitel: 'Welthistorische Perspectiven'.
Twintig jaar zijn er over heen gegaan. In de inleiding van het eerste deel zegt de
schrijver dat de wereldoorlog 1914-1918 zijn 'wereldhistorische perspectieven'
hoegenaamd niet wijzigde. Sedertdien is Spengler overleden en hebben wij
wereldschokkende gebeurtenissen beleefd. Het loont dan wel de moeite eens van
dichterbij met zijn werk kennis te nemen. Want, al wordt zijn naam bij ons in
wijsgeerige, historische en literaire essays veel vernoemd, er is in Vlaanderen over
den beroemden schrijver nog geen studie verschenen(1).
Beide boekdeelen van 'Der Untergang des Abendlandes' behelzen elk ongeveer
630 bladzijden. Wij staan hier voor een ontzagwekkend stilistisch-suggestief
letterkundig monument, waarachter wij een grootsche poging ontwaren om heel het
zoo geheimzinnig historisch gebeuren te voelen, te beleven en te openbaren.

Wijsgeerige beschouwingen
Heel het historisch gebeuren ziet Spengler in het licht van zekere wijsgeerige
grondbeschouwingen. Als men over Spengler spreekt, gaat men deze dikwijls voorbij,
waarschijnlijk omdat zij moeilijk zijn en duister en vooral niet van tegenspraak vrij
te pleiten. Wij meenen nochtans dat als men den schrijver recht wil aandoen, hem
wil begrijpen en eventueel weerleggen deze wijsgeerige grondbeschouwingen niet
mogen worden voorbijgezien. Van hieruit alleen zijn de cultuurhistorische
bespiegelingen van Spengler te begrijpen.
In zijn wijsgeerige bespiegelingen ondergaat Spengler klaarblijkelijk den invloed
van wat wij zouden noemen de 'heracleitische' strooming in het moderne denken en
die bestaat in een vooropstellen van de beweging welke niet in statische punten kan
worden verdeeld. Volgens hem bestaan de laatste elementen van het bewustzijn in
het onderscheid tusschen het worden en het gewordene. Het gewordene kan maar
(1) Alleen een artikel van V. Leemans in Kultuurleven, VII, (1936), p. 220-232; p. 352-365.
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uitgelegd worden door het worden, het staat er tegenover als een 'a priori' in den zin
van Kant.
Verder onderscheidt Spengler het 'eigene' en het 'vreemde' als twee
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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
zintuigelijkheid 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 poging zonder twijfel
de mogelijkheden van exacte menschelijke kennis te boven gaat. Op dezelfde wijze
is het verband van het eigene tot hetgeen men gewoonlijk 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 primitieven mensen 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. Deze
antinomie van ziel en wereld wordt beleefd als een totaliteit en het is niet mogelijk
één 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 feit noemt men 'heden'. En zooals alle worden, bezit het 'Leven' het geheimvolle
merkteeken der richting, een onuitsprekelijk gevoel - een levensgevoel - 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 dan steeds zwakker en zwakker te
worden 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 geschiedenis daarentegen heeft een
eigen causaliteit, een 'schicksalscausaliteit' waarin nog plaats is voor vrijheid.
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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 mensen, zelfs in ieder dier valt het bestaan-zonder-meer en het bewust-bestaan
- 'Dasein und Wachsein' - te onderscheiden. Het bestaan-zonder-meer is het
plantenleven. Het is gekenmerkt door de cosmische tact. Een plant wortelt in de
aarde, leeft mee met de aarde, heeft buiten het cosmische leven geen ander leven:
hij heeft alleen het leven van den macrocosmos. Dier en mensch echter hebben nog
een ander 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.

Cultuurhistorische 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 verstaat
het geheel van mogelijkheden welke een cultuur in zich draagt. Buiten cultuur met
haar eigen ziel is er volgens Spengler niets absoluut. Godsdienst en zedeleer,
wijsbegeerte en wiskunde, politiek en economie, schilderkunst en letterkunde, muziek
en bouwkunst, zijn alle symbolen van een eigen cultuur-ziel. De eigen methode van
de geschiedenis aal 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 van 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 symbolen moeten begrepen worden.
Het oersymbool van iedere cultuur bestaat in de opvatting van 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 eeuwigdoode
natuur, zooals het organische de oorsprong is van het mechanische en de causale
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wetten maar bestaan 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 door het woord
ruimte niet zoozeer verstaan dan wel door een innerlijk gevoel aangeduid wordt.
Ruimte is verstarde tijd. Oorspron-
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keiijk is er maar één dimensie: de mensen 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 mensen 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 physica en ethica, maar geen enkel van hen beeldt het ten volle
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
eenigszins te verklaren. Het oersymbool van de westersche cultuur is de zuivere,
oneindige ruimte, dat van de antieke, de stoffelijke, individueele lichamen. De
westersche mensen wil zich alleen zien in de oneindige ruimte. De antieke mensen
daarentegen kent niet eens het woord ruimte: voor hem is de ruimte een hoop
afzonderlijke lichamen; hetgeen daar tusschen is, noemt hij 'τ μ
ν' - 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 nabijë. 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 mensen hangt samen de goddelijke
alomtegenwoordigheid van het christendom en het pantheisme der moderne tijden,
terwijl de superieure menschen 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 voorstellingen der Hellenen.
De wiskunde der ouden was er een van mathematische grootheden zonder meer
als een lange beeldenrij met daartusschen het ledige: τ μ
ν Hun meetkunde was
de euclidiaansche, gebonden aan onze zintuigelijke voorstelling. De westersche
mathematiek daarentegen spreekt ons van den geweldigen oneindigheidsdrang der
Faustische 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 contrapuntmuziek van Bach, Mozart en Beethoven heeft
de westersche mensen 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
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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. Hierin 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 nabijë
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 keizers 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 van 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 Spengler '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 tijdgenooten.
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 van een cultuur kan men vergelijken met het ontwaken van het
bewustzijn bij een kind, waarbij het tot de kennis komt van het 'Ik' en de 'Umwelt'.
Het gaat gepaard met het oergevoel van heimwee al het mogelijke te verwerkelijken
en tevens met een metaphysischen 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
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angst eigenlijk niet teloor gaat maar verzwindt in liefde. 'God vreezen en beminnen'
is de christelijke uitdrukking van 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 Alexandrië 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 Merovingers en Karolingers 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 van 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 dynamischen 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
Mariavereering, allen uitdrukkingen van de historische ziel van het Westen met zijn
ontembaren honger naar de verten, naar het oneindige. Hervorming, Aufklärung,
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 van 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'.
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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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heilige of den geleerde geen werkelijkheid.
In de Lente van de Westersche cultuur vond deze metaphysische antinomie haar
uitdrukking in den strijd tusschen het imperium en het sacerdotium. De uitslag was
de nederlaag van het imperium en de zegepraal van het sacerdotium en meteen de
hooge bloei van de door en door godsdienstige cultuur der middeleeuwen met haar
bloedlooze engelachtige en bovenaardsche heiligen-figuren die culmineeren in
Bernardus van Clairvaux en Franciscus van Assisi. Het is de overwinning van de
eeuwige waarheid op het zwoele, bedrijvige wereldsche leven, de overwinning van
de eeuwig-vaststaande ruimte op den altijd-wordenden tijd.
Maar de cultuur is nog te levenskrachtig en het leven geeft niet op. De geest van
de wereld, in Spengleriaansche terminologie de geest van den tijd dringt door hij de
geestelijkheid en de geestelijkheid wordt adel: in de late middeleeuwen gaan
geestelijken zelf hun legers aanvoeren, een wereldsch leven leiden en zich om heel
wat andere zaken bekommeren dan om de belangen der Kerk.
Doch dit lokt weer een reactie uit: de hervorming. Hervorming heeft men in alle
culturen: het einde van den Re-godsdienst in de Egyptische, het orphisme in de
antieke, het monophysisme en nestorianisme in de arabische cultuur. In alle culturen
beteekent dit hetzelfde: teruggaan naar de zuivere leer van den godsdienst. In
Spengleriaansche opvatting wil dat zeggen, het in de wereld-als-geschiedenis, in het
tijdige verwarde geloof terugvoeren naar het rijk van de natuur, naar de tijdlooze
ruimte. In de Westersche cultuur beteekent protestantisme minder geloof en meer
verstand. Meteen zijn wij in den Zomer en den vollen bloei van de cultuur.
Hervorming hangt samen met de opkomst van een derden stand, die geen oerstand
meer is, geen stand die wortelt in den metaphysischen ondergrond der dingen, maar
als het ware een kunstmatige stand, ontstaan uit het vernuft der menschen: de
stedelijke burgerjj. Wij hebben nu niet meer de frischheid van een jonge cultuur,
maar den weelderigen bloei der volwassenheid. Het is de tijd van de stoute
ontdekkingen en de koene ondernemingen van het mercantiele kapitalisme. Op
kunstgebied is het de tijd van den barok en de schilderijen van Tiziaan tot Rembrandt,
tijdgenooten van Polygnotos en den ionischen stijl. Een hoogtepunt bereikt de kunst
in de rococo en de muziek van Bach en Mozart, beide alleen te verstaan vanuit de
dynamiek van den faustischen geest en gelijktijdig met den bloei van de bouwkunst
te Athene en haar grootmeester Phidias.
Na de hervorming gaat de cultuur voort in een richting waarin het verstand steeds
meer op den voorgrond komt, de religieuze inspiratie steeds meer en meer verdwijnt.
Wij zijn in den Herfst. Het is de tijd van de Engelsche sensualisten en de Fransche
encyclopedisten, tijdgenooten van de sophistiek, van Socrates en Democritos, van
Alfarabi en Avicenna. In de kunst wordt de Herfst aangekondigd door Beethoven en
de empirestijl, waaraan de corinthische zuil, Scopas en Praxiteles in de antieke cultuur
aan beantwoorden. Op het gebied van den geest hebben wij de totale overheersching
van het scherpe, nuchtere verstand, met als grootmeester Kant, den tijdgenoot van
Aristoteles. Een schitterenden Herfstnabloei kent de kunst nog te Bayreuth, dat
heelemaal beantwoordt aan het Pergamon van de oudheid. Maar dat is ook het einde.
Onze tijd is gelijktijdig met het hellenisme in de oudheid, heeft het geloof verloren
en is uiteraard atheist. Kunst is er niet meer en volgens Spengler zijn de huidige
wijsgeeren slechts epigonen van anderen.
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De adel is ook niet meer een bloedrijk geslacht, met ras en traditie, maar slechts
een eeretitel. Wij zijn in een tijd van beschaving, het laatste stadium van iedere
cultuur. Het eenige wat overblijft is de techniek, zij is het oorspronkelijke van onzen
tijd. Ik zie liever, zegt Spengler, een Romeinsche aqueduc
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dan een Romeinsch beeld. Degene die nu verzen maakt, begrijpt zijn tijd niet. De
imperatief van onze eeuw is techniek. Vóór ons staat nog een tijd van drie eeuwen
die zal overeenkomen met de dynastiën in Egypte die onmiddellijk volgden op de
invallen der Hyksos en met den tijd van de Roomsche keizers in de antieke cultuur.
Dan zal onze Westersche cultuur de buit worden van jonge volkeren of vreemde
veroveraars. In ieder geval dan zal het zijn 'de ondergang van het avondland'.

Beoordeeling
Alzoo hebben wij getracht zoo kort en zoo goed mogelijk den gedachtengang van
Spengler weer te geven. Met kort te zijn hebben wij natuurlijk de gedachten geweld
aangedaan. Vele beweringen zouden nog verder uitgebreid moeten worden om ze
ten volle te begrijpen. Maar dat is nu eenmaal een noodzakelijk kwaad voor artikels
van dezen aard.
Op het boek van Spengler valt natuurlijk veel te zeggen. Wegens zijn titel, zijn
suggestieve kracht en door het feit dat onze tijd op voorhand belang stelt in
cultuurhistorie en philosophie van de geschiedenis, heeft het zooveel opgang gekend.
In zijn diepe kern beteekent het boek een verzaking aan het kennisideaal. De
antinomie tusschen kennen en leven wordt er zoo scherp mogelijk toegespitst en aan
het leven wordt de voorrang gegeven. Tertulianus, Nicolaas van Cusa en Kierkegaard
hadden deze tragische tegenstelling reeds zeer scherp aangevoeld. Maar bij hen had
dit tot een diepere fundeering van hun geloof gevoerd. Bij Nietzsche, dien Spengler
als zijn geestelijken vader erkent, kwam het tot den brutalen schreeuw van den
machtswil die in zijn dionysische levensroes alle waarheidsproblematiek wil
verstikken. Bij Spengler komt het tot een onoverbrugbaar dualisme tusschen waarheid
en leven. Hij zelf neemt stelling voor het leven en de waarheid verklaart hij als een
cultuurproduct. Zijn philosophie kan men noemen historisme, cultuurrelativisme,
biologisme...
Het stelsel van Spengler lijdt derhalve aan de innerlijke tegenspraak van het
relativisme. 'Immer - immer ist der Relativist ja nur der Absolutist des Relativen'
(Scheler). En terecht zegt Hutzinga dat wie ernst zou willen maken met het
anti-noëtisch beginsel, zich de spraak moet ontzeggen.
Derhalve heeft de cultuurhistorische philosophie van Spengler niet alleen geen
wetenschappelijke waarde, maar zelfs geen levenswaarde. Zijn boek is de visie van
iemand die het leven in zijn diepste roerselen gevoeld heeft, maar een aspect ervan
heeft overdreven en tot dogma verklaard. De geest kan er geen genoegen mee nemen.
Misschien zal Spengler zeggen: ''t geeft niet, als het bloed maar overwint.' Maar dan
nog blijft de kwellende levensvraag: wat is het bloed, wat zijn onze drijvende
instincten? Met andere woorden, wij menschen leven niet alleen, maar wij bezinnen
ons. Het primaat van de logos dringt zich op. Wel blijft het een verworvenheid van
het huidige geestesleven dat wij ons hebben losgewrongen uit de rationalistische
philosophie. Maar het is zeker een teeken van groote decadentie dat men in naam
van het leven verzaakt aan het hoogste leven: het leven van den geest. En de geest
wil eenheid, wil voor geen enkele antinomie wijken en heeft maar rust tot de laatste
tegenstelling is opgelost.
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Met den geest miskent Spengler de geestelijke schouwing. Wanneer Platoon voor
de eeuwige essentie der dingen de zoo sterk geestelijke uitdrukking, 'αότό χατ' αύότό'
gebruikt, dan verklaart hij dit met een oppervlakkigen zwier als een soort transpositie
van zintuigelijke beelden in het zoo gezegde rijk van den geest. Met denzelfden
oppervlakkigen zwier noemt hij Bergson, die heel wat dieper dan hij de antinomie
tusschen kennen en leven heeft aangevoeld,
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een epigoon van de Duitsche philosophen. Zonder daarom een intellectualisme
tegenover het vitalisme van Spengler te willen stellen, moet men vasthouden dat aan
het begin van iedere metaphysica de intelligibiliteit van de werkelijkheid moet staan.
Deze positie is een inzicht en een optie tevens. Als zijn de bovenhand heeft op
niet-zijn, is deze optie dwingend. Men heeft te kiezen tusschen deze 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-existentieelen levenskreet van Augustinus
en Descartes: 'Ik ben - er is werkelijkheid'. 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 mensen zich stelt wanneer hij nadenkt over werkelijkheid en leven. Maar in
plaats van zich zoo sterk mogelijk te richten op het geestelijk 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 menschelijke 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-menschelijk en volgen uit een phenomenologische
ontleding van de structuur van den menschelijken geest als zoodanig. Niet het minst
cultuurtranscendent is de epische strijd dien de mensen 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, moet men uitgaan van den menschelijken
persoon en het wereldgebeuren wordt niet uitgelegd door een blind iets, maar door
een wijs en goed '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 geschiedenis. 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.
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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 als 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 dat 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 wij voor nog heel wat geheimzinniger feiten: het ondoorgrondelijke van
het rijk der genade. Eén 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
met 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 Contra-Reformatie en gevormd is door drie
voedingsbodems.
Het 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 mozaïekweelde der Byzantijnsche basilieken, welke
naast de paleizen der keizers oprezen, en dit met niet minder pracht en praal en
hiërarchie, voor de hemelsche hofhouding van den Christus-Koning 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
zijluiken 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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De behandelde thema's worden uitgebeeld, uitgesponnen en hernomen in zoo'n
verscheidenheid en rijkdom, dat de iconografie er van voor altijd gevormd en
vastgelegd werd, zoodat sinds de middeleeuwen geen noemenswaardige elementen
ze nog zijn komen verrijken en dat, niettegenstaande den historischen realiteitszin en den puriteinschen geest soms - van latere generaties, de meest populaire motieven
hunner gulden legende in lengte van dagen zijn blijven voortbestaan.
Met het Cinquecento, dat den triomf van de zuiver formalistische tendensen en
van het individueele denken heeft ingeluid, verarmt de christelijke iconografie, daar
er met de traditie wordt afgebroken en het juist uit de traditie is dat langzamerhand
de iconografie vorm krijgt.
Toen kwam de Hervorming en deze beteekende voor vele landen de deemstering
van de christelijke kunst.
Maar diezelfde doodende Hervorming heeft - onwillens - een der rijkste
voedingsbodems voor de christelijke kunst doen ontstaan, nl. door de
Contra-Reformatie.
Sinds het concilie van Trente (1563) neemt de Kerk zelf de leiding der kunsten in
handen.
Van uit Rome - met zijn Vaticaan, zijn Jezuïetenorde en zijn ontelbare andere
religieuze communiteiten - zijn de vonken van een heroiek enthousiasme over de
wereld gespat.
De vrome legenden van de middeleeuwen maken plaats voor de geschiedkundig
bewezen episodes, zonder dat de Kerk echter tiranniek de bekoorlijkheid van de
eeuwenoude overleveringen heeft verdreven en ooit kracht van wet heeft gegeven
aan de soms al te gestrenge richtsnoeren harer theoretici.
De Contra-Reformatie heeft de oude motieven geleidelijk aangepast aan de
noodwendigheden der nieuwe mentaliteit. Daarbij heeft zij - in het bewustzijn dat
er beter en vruchtbaarder werk te verrichten viel dan afbrekende kritiek - een gansch
nieuwe iconografie, met nieuwe thema's en nieuwe elementen in het leven geroepen.
Al wat het protestantisme negeerde, affirmeerde de kunst. Al wat zijn leer verarmde
en ontzielde, verrijkte en veredelde zij. Al wat Luther en Calvijn aanvielen, verdedigde
niet enkel een Ignatius van Loyola (1493-1556) met zijn soldateske keurtroepen, een
apologetisch genie als Bellarminus (1542-1621) met zijn kerkelijke historieschrijvers,
een tot de hoogste toppen der Godsschouwing opgevoerde ziel als de groote Teresia
van Avila (1515-1582) met haar vele volgelingen, maar evenzeer werd dit verheerlijkt
door de rijke en weelderig versierde kerken van Rome, als door de monumentale
doeken van de Spaansche en Vlaamsche meesters, waarin de strijd tusschen licht en
donker, de wemeling der personages en het geweld der bewegingen een teeken zijn
van de heldhaftigheid dier bewogen tijden.
Daten we nu even, in het licht van deze beschouwingen, de verschillende elementen,
waaruit de voorstellingen van Kerstmis en Driekoningen samengesteld zijn, in
oogenschouw nemen.

Vooreerst het Kindje Jezus.
In de oudste geboortescènes wordt er niet naar gestreefd de lieftallige, kleine
kinderpsychologie uit te beelden. Ideologisch ging de belangstelling toen naar elders,
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nl. naar de Goddelijkheid van Jezus en zoo komt het dat op het gelaat dier Kerstkindjes
een ernst op te merken valt welke een hoogeren ouderdom laat veronderstellen.
Stylistisch was de uitbeelding van het kinderlijke toen haast nog onbeoefend. Het
is maar nadat Sint Bernardus van Clairvaux de vereering gewekt had voor het lief
klein Kindje uit de kribbe, dat de middeleeuwers meer en meer
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realistisch het pas geboren lichaamtje zijn gaan uitbeelden, zonder nochtans de oude
traditie geheel te vergeten.
Om spiritualistische en intellectualistische redenen, nl. om de hooge wijsheid van
het menschgeworden Woord te vertolken, beelden ook zij hun kindjes uit met te oude
gelaatstrekken.
Wanneer dan de Renaissance geheel de blozende weelde en de ongerepte
bekoorlijkheid van het Kind volgens haar vormenideaal zou vertolken, wint het
materieele en het uiterlijke, maar verzwakt de geestelijke inhoud: zij geven beter
gevormde lichaamtjes, van knaapjes van 4-5 jaar, op kleinere schaal getransponeerd,
maar de persoonlijkheid van Jezuskindje-op-Kerstdag is te loor gegaan.
Langen tijd is het Kindje der geboorte een levenlooze pop, naakt of in doeken
gewonden, dat van zijn moeder verwijderd ligt op een altaar, als symbool van het
toekomstig offerlam. Na de ontdekking van de diep-menschelijkheid door de
middeleeuwers, ligt het korter bij zijn moeder in kribbe of wieg, of op den grond.
Meestal is het naakt, als het armste der menschenkinderen. Met de Renaissance is
het terug in doeken gewonden en ligt het op een malschen bussel stroo in de kribbe.
De gouden straaltjes die het reeds bij meerdere middeleeuwsche meesters uitzond,
worden nu één hevig licht, dat hel den donkeren stal verlicht en de aanwezigen als
't ware verblindt.
In de driekoningentafereelen is het majestatischer. Het zit of staat op den schoot
van Maria, eerst streng en bewegingloos, geleidelijk levendiger en natuurlijker: het
heft zijn handjes tot zegenend gebaar, legt ze op het hoofd van een der Wijzen, reikt
de armpjes tot het aannemen der geschenken of speelt met de aangebrachte offergaven.
O. L. Vrouw is in menig tafereel de hoofdfiguur, waaraan de kunstenaars heel hun
talent besteed hebben om haar hemelsche schoonheid onder verrukkelijke lichamelijke
vormen uit te drukken.
Wij onderscheiden drie iconografische typen: in de oud-christelijke tijden is zij
de vorstelijke vrouwe, de koninginne vol plechtstatigheid; in de middeleeuwen wordt
het accent van het koninklijke meer en meer verplaatst naar het moederlijk-zachte
en maagdelijk ongerepte; in de Renaissance wordt ze verheerlijkt als de schoonste
onder alle schepselen.
Op de fresco's der catacomben en het beeldhouwwerk der sarcophagen zit zij, als
een Romeinsche matrone, midden in het tafereel op een katheder en haar voeten
rusten op een schabel; haar hoofd is gesluierd en zij is gehuld in een lange, vorstelijke
tuniek.
De armoede van den stal wordt opzettelijk verzwegen om de Joden niet te
ontgoochelen, daar zij sinds eeuwen de komst van een machtigen en glorieuzen
Messias verwachtten.
In de Byzantijnsche kunst komt het vorstelijk karakter nog meer tot uiting:
majestatisch en rijkelijk troont de Moeder Gods als een koningin in haar paleis, het
hoofd gekroond of in een nimbus, terwijl engelen als paladijnen naast haar de wacht
houden.
Wordt de geboortescène voorgesteld, dan ligt ze op een rustbed, dat weldra op een
praalbed gaat gelijken. Ze is physisch afwezig, volgens de theologische opvatting
de toekomst instarend waar ze heel het lijden van haar Kind ziet plaats hebben.
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De middeleeuwers hebben het veel menschelijker type van de moederlijke
teederheid geschapen.
De scène waar O.L. Vrouw peinzend en in gedachten afwezig te bed ligt en twee
vroedvrouwen aan het Kindje het gebruikelijk bad van olijfolie geven, maakt plaats
voor het poëtisch tafereel eener verrukkelijke jonge moeder met hemelsche
gelaatstrekken en aristocratische distinctie, die in stil maar
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stralend geluk, met gevouwen handen, ter aanbidding neerknielt voor haar goddelijk
Kind. Het is er vol gewijde stilte; niets roert; alles is in extase; met een paar dieren
- en enkele engeltjes soms - zijn Maria en Jozef alleen in hun groot geluk.
Met de Renaissance wordt het accent van de moederlijke teederheid verplaatst
naar de stralende moederweelde. Maria drukt in smachtende liefkoozing het Kindje
in haar armen of heft voorzichtig en eerbiedig, maar tevens vol fierheid, een luier op
om Het te toonen aan de toegestroomde, wemelende menigte van herders en
dorpslieden.
Sint Jozef is in de oudste kunst een personnage van ondergeschikt belang. Soms
wordt hij in de Kerstmisvoorstelling eenvoudig weggelaten, als hij afgebeeld is neemt
hij geen deel aan de handeling maar zit, oud en peinzend, soms zelfs slapend, in een
hoekje van het tafereel weggedrongen.
Geleidelijk komt er meer expressie in zijn gelaat en zijn blik is vol weemoed omdat
hij niet verhelpen kan aan de koude en de armoede bij deze gebeurtenis.
Gedurende de middeleeuwen treedt hij meer en meer op 't voorplan: hij knielt
tegenover Maria in aanbidding neer voor het Kindje of staart, op zijn gaanstok
leunend, naar het Wichtje.
Nu maakt hij zich, als grijze - en weleens onbeholpen - figuur, in vaderlijke zorg
dienstig voor het gezin: hij houdt het lichtje in de hand bij de aanbidding, dekt den
stal toe tegen regen en wind, kapt houtblokjes voor het fornuis, put water aan de
bron, herstelt luiers en huisraad, niet zelden in zijn toegewijde bezigheid geholpen
door een schaar lieve engeltjes.
De Renaissance zou hem terug meer op den achtergrond verdringen.
Het evangelie van St. Lucas gewaagt enkel van engelen bij de aankondiging aan de
herders en het is bij deze gebeurtenis dat we ze dan ook, op den achtergrond van
menig kersttafereel, afgebeeld zien.
Maar het duurt heel lang, zelfs nadat andere apocriefe elementen reeds hun
incarnatie in de plastiek gevonden hebben, eer ze bij de geboorte aanwezig zijn.
Het is uit de aanbidding der Magiërs, waar ze van in den beginne voorkomen dat
ze in andere kersttafereelen zijn overgenomen.
Dit bemerken we voor 't eerst in de Xe eeuw, in Cappadocië, vanwaar dit voorbeeld
over Constantinopel naar Italië is gekomen.
In de Byzantijnsche kunst zijn het de Machten en de Krachten, die als trouwe
paladijnen de wacht houden rond den troon van de koninklijke Moeder Gods of als
enkele geesten, snel, licht en wijs de Magiërs leiden op hun tocht naar het Kind.
Met St. Franciscus worden zij de zingende en musiceerende verschijningen vol
hemelsche lieftalligheid, die op de aarde neerstoeien, olijftakken zwaaiend om de
vredesboodschap uit te jubelen aan de menschen die van goeden wil zijn. Hun aantal
wordt alllengs grooter en grooter: heel het tafereel gaat wemelen van engelen: in de
lucht, op de aarde, in den stal, op het dak er van, in de velden, overal zweven of gaan
of staan ze.
Zij dragen lange zijden kleederen van de teederste roze, groene of blauwe tinten
en veelkleurige vleugels met pauwenoogen versierd; zij zijn rijkelijk uitgedost in
kostbare kapmantels van glinsterend brokaat en dragen gouden kronen van rijke
edelsmeedkunst op het hoofd.
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Zij zingen in blijde koren hun heldere kerstliedjes of spelen op luit, vedel en gitaar
een wiegeliedje voor het zoete Kind.
Zij helpen St. Jozef in zijn dagelijksche bezigheden tot onderhoud van het gezin.
Zij knielen devoot in aanbidding neer of scharen zich in dichte menigte bijeen om
de hardheid van de kribbe te doen verdwenen en zelf het goddelijk
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Kindje tot ruststede te dienen.
In de oud-christelijke kunst was hun verschijning die van een ernstigen, rijzigen
jongeling; bij de primitieven werden ze minaatuurtjes van argeloosheid en
lieftalligheid; in de Italiaansche Renaissance krijgen ze terug volwassen gestalten,
in ongerepte jeugd als van een eeuwige Lente; totdat, niet de Barok alle engelachtige
wijding plaats moet maken voor de naaktfiguurtjes van dartele Amors, die ergens
uit een puttifestoen zijn afgesprongen om wat te komen spelemeien rond de kribbe.
Nauw verbonden met de iconografie der engelen is deze der wonderbare ster, die de
aandacht der Wijzen trok, hen geleidde op hun tocht, en in gouden lichtschittering
boven den stal bleef hangen.
Het was een buitengewone verblindende verschijning, met in haar vormen soms
een kindje of een kruis, of beide samen. Het was niets anders dan een engel, speciaal
door God gezonden om de Wijzen uit hun verre land veilig en vlug naar de plaats
der geboorte te brengen.
Zoo ontstond het speciaal type - zeer populair in de kunst van het Oosten - van
den wegwijzenden ster-engel, die voortdurend voor de Wijzen uitzweeft met op zijn
kleed een groote, veelhoekige ster, deze in de hand draagt of er met uitgestrekten
vinger naar wijst.
Soms gaat die engel voor hen uit op den beganen grond, als mooi gebouwde en
flink gevleugelde jongeling met den reisstaf in de hand. 'Hij ging voor hen uit, tot
ze kwamen waar het Kind was', had het apocrief evangelie van den Pseudo-Mattheus
geleerd.
Zoo komen we dan aan de meest fantastische personages uit de kerstmisvoorstellingen,
nl. de 'Driekoningen'.
Juist omdat hun 'exotisme' zoo bekoorlijk was voor het kunstenaarstemperament
en door de historische onzekerheid vrije teugel kon gelaten aan de inbeelding, is dit
onderwerp een van de meest geliefde aller tijden geweest. We staan werkelijk voor
een onafzienbare reeks voorstellingen, waarvan de iconografische evolutie uiterst
belangrijk is.
In de eerste eeuwen is er van 'koningen' bepaald geen sprake. Ze werden toen
voorgesteld als priesters van den Perzischen god Mithras, in Perzische kleedij: met
phrygische muts, korte chiton, wijdvlottende chlamys en windels rond de beenen.
Zoo moeten ze ook afgebeeld zijn geweest op een groot mozaïek van den gevel der
Geboortekerk te Bethlehem, want het is dank aan dit feit dat de Perzen, toen zij in
615 deze streken veroverden, dit gebouw gespaard hebben, daar ze vereerd waren
er hun nationale kleederdrachten op te vinden.
De Byzantijnsche kunst gaat een stap verder: daar krijgen deze Mythraspriesters
kronen op het hoofd en het ambtsgewaad van hoogwaardigheidsbekleeders van het
hof om de lenden.
Dit aanpassen aan eigen geest en omgeving evolueert verder in het Westen: de
primitieven die het kerstgebeuren lieten doorgaan in eigen land en ook in eigen
kleederdrachten, maakten van de gelegenheid gebruik om in die rijkelijk uitgedoste
personages hun eigen notabelen en vorsten te portretteeren.
Was er ten andere een mooiere gelegenheid voor de rijke opdrachtgevers, dan zich
te laten voorstellen in de rij der koningen die hulde komen brengen aan den vorst
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van alle tijden? Voorbeeld dat graag is nagevolgd geworden door religieuzen, poorters
en ambachten, toen zij zich zelf, hun leden of stichters, lieten knielen voor de kribbe,
hetzij alleen, hetzij onder de geleide van patroons en beschermheiligen.
Het opborrellend realisme van dien tijd, eenerzijds gefascineerd door de verhalen
der eerste ontdekkingsreizigers en anderzijds onder den invloed der mysteriespelen,
schiep den zoo populair geworden zwarten koning. Maar
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meestal was deze creatie op het randje af een karikatuur. Het zouden pas de
Renaissancemeesters zijn die, in dit rijk gestoffeerd tafereel hun virtuositeit uitvierend,
als apotheose van pracht en praal den kleurling-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 vroeg-christelijke
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 stijle 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 vorstelijke stallingen zijn met het
kostelijk gareel der groote plechtigheden opgetoomd. Van dit luxe-vertoon wordt
begrijpelijkerwijze dankbaar gebruik gemaakt om prinsen, adel, magistraat en
schenkers te laten optreden.
Dit feërieke ridderlijk karakter zal met de Renaissance plaats maken voor het
algemeen heroïsche en het exotische: samen met de prachtkoppen der 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 «neervallen» der Driekoningen, waarvan het Evangelie gewaagt, is in de
vroeg-christelijke kunst geen spoor te vinden. Als vrije mannen daarentegen, die uit
eigen vrije beweging ter aanbidding waren gekomen, blijven zij recht staan, zooals
dit in het Oosten bij dergelijke gelegenheden het gebruik was. Later zien wij ze
vooroverbuigen of een lichte kniebuiging maken, maar de eigenlijke volledige
knieling, meermaals 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 hoofd heeft genomen, knielt neer en
biedt zijn gave aan; de tweede, man van rijpen leeftijd, 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.
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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 relikwiehouders 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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trofeeën en bekers uit rederijkersoptochten, monumentale wierookvaten, zilverwerk
met exotische voorwerpen belegd.
De bijkomstige tafereelen, als de droom der Koningen of hun andere tribulaties op
heen- en terugreis, vinden we hier en daar van de VIe eeuw af.
Reeds in de Karolingische kunst, toen men zich hoe langer hoe meer losmaakte
van het onbeweegbare der Byzantijnsche, komt de droomscène voor.
Maar wederom moeten wij de scheppingen der middeleeuwers afwachten om een
vloed van de meest fantasievolle, pittige, soms ver gezochte symbolische anekdotes
behandeld te zien. Deze verdwijnen naar gelang de belangstelling verminderde voor
de litteraire bronnen, waaruit ze ontsproten, en het crediet dezer bronnen door de
Contra-Reformatie totaal genegeerd werd.
Een andere groep die wij niet mogen vergeten is deze der «herderkens». Lang heeft
het geduurd alvorens ze de populariteit genoot van deze der Driekoningen, maar eens
deze verworven zou ze uitgroeien tot het symbool der hulde van de eenvoudige, ruwe
lieden van te lande, van het ongeletterde volk in wiens oogen de gloed brandt van
het diepe, ongerepte Godsgeloof.
In de christelijke kunst der eerste tien eeuwen komt zelden een Aanbidding der
herders voor; wel verschijnt hier en daar bij een Geboorte of Aanbidding der Wijzen
een herder als figuur van bijkomend belang.
Het zou pas aan het realisme der middeleeuwen te danken zijn, dat deze groep
burgerrecht verwierf in de geheiligde plaats van Bethlehem en als eigenlijk zelfstandig
tafereel zou behandeld worden met vooraan de aanbidding en op den achtergrond
meestal de aankondiging van de blijde mare door de engelen.
Op lachend groene beemden weiden de herders hun kudden. Zij zijn vergezeld
van den grooten waakhond, dragen oorlappen tegen de bijtende koude en spelen
doedelzak of luit om den tijd te dooden, terwijl enkele hunner gezellen op den grond
ter rust liggen.
Bij het verschijnen van den engel schrikken ze op van het helle licht en de wondere
muziek en loopen in één draf, buiten adem, recht naar den stal toe, waar ze aan den
ingang blijven staan, met groote verdwaasde oogen kijkend naar hetgeen de engel
hun had aangekondigd.
De vrees die hen weerhield in den stal binnen te treden, valt met de Renaissance
weg. Zij durven thans tot vlak bij de kribbe te naderen en spelen op hun populaire
instrumenten zooals doedelzak en fluit een wijsje voor Deezeken en zijn Moeder.
Gedurende de Renaissance overrompelen zij letterlijk den stal en brengen vrouwen
en kinderen meê ter aanbidding. Zij offeren hun simpele landelijke gaven: lammeren,
kippen en eieren, vruchten en melk.
En ten slotte nog een woordje over de plaats der geboorte en haar omgeving.
Het is in «het stalleken van Bethlehem» dat algemeen in de kunst zoowel de
Geboorte als de Aanbidding der Wijzen plaats heeft, al gewaagt het Evangelie voor
het eerste feit van «een kribbe», hetgeen dus een stal laat veronderstellen, en voor
het tweede van «een huis», waar toen de Heilige Familie verbleef.
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In de oud-christelijke en oostersche kunst is deze plaats gewoonlijk schematisch
aangeduid, maar kan er goed een grot, een spelonk in de rots, zooals in het Oosten
meestal de herdersstailen waren, in herkennen.
Voor de westersche mentaliteit echter was dit te vreemd en niet pittoresk genoeg
en weldra zou de spelonk hier vervangen worden door een hutje, een soort vervallen
gebouw waarin de herders vernachten en schuilen tegen regen en wind.
De hoofdtoon van het stalletje is de armoede, wat niet belet dat de primitieven er
wel eens een noot van huiselijkheid hebben aan gegeven, die warm aandoet.
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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 met haar reminiscenties aan 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 steenen 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 aan 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 Isaïas, die door de kerkvaders den vijfden Evangelist
genoemd werd, de ezel naar de kribbe en de os naar het Kindje kijkt.
Ook de bussel stroo dien we in vele kerststallen weervinden, heeft een symbolische
beteekenis. Sommige middeleeuwsche 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 wel eens van het gezelschap is, niet «de goede mare»
symiboliseeren?
En nu nog een laatste woordje over het landschap en de tijdsbepaling.
De Italiaansche en Vlaamsche primitieven hebben het landschap voor het eerst
ontdekt en dat 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 naïeve
poëzie waarmede ze hun werken omdoezelden in de verste verte geen gelijkens heeft
of zelfs geen verband houdt met de historische plaatsen uit de gewijde geschiedenis.
Ook de tijdsbepaling wordt veelal niet geëerbiedigd, 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 feest hier midden

Streven. Jaargang 11

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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Zelfs de flora is vol symboliek en de beteekenis ervan is bij een Ludolf van Saksen
b.v. of in de toenmalige goed gekende spraak der bloemen licht te achterhalen.
Het viooltje en de andere veldbloempjes duiden op de nederigheid van Jezus en
Maria; de lelie op de ongerepte zuiverheid der Moeder-Maagd; de iris op de
vereeniging van God met de menschen.
De akelei, die zoo dikwijls voorkomt, ook in andere religieuse tafereelen, zelfs
gedurende de Renaissance nog, symboliseert de volmaakte liefde en de vereeniging
van de goddelijke met de menschelijke natuur.
De apocriefen en legenden hebben dien miraculeuzen zomersenen tooi geschapen,
evenals het schitterend licht dat straalt op het uur der blijde geboorte.
Zoo komt het dat de oudste voorstellingen geen nachttafereelen zijn. Pas toen men
is gaan zinspelen op «het licht in de duisternis scheen», zooals de proloog van het
St. Jansevangelie in de Dagmis van Kerstmis het zegt, grijpt het gebeuren plaats in
het donker van den nacht.
Naar gelang de kunst ook technisch rijper werd, is men het licht-en-donkerspel
gaan ontwikkelen en heeft men, om het duister nog beter te doen uitkomen naast de
voornaamste lichtbron, door het Kindje in de kribbe gevormd, nieuwe lichtbronnen
bijgemaakt, nl. in de engelen welke op den achtergrond de boodschap brengen aan
de herders.
Dit is een vinding van het land van den schemer, de Noordelijke Nederlanden, die
een eeuw voordat de Italianen met dat motief school zouden maken dit procédé reeds
aanwendden.
Weinig meesters hebben door hun licht- en donkerspel het huiveringwekkend
tragische van dien heiligen stond weten te vertolken, en toen de Renaissance dit
procédé met al haar maestria aanwendde, was het veeleer om het glorieuze en
majestatische van dit gebeuren te vertolken.
***
Hoe beknopt en algemeen we ook moesten zijn in het bestek van deze bladzijden,
toch schijnt het ons dat de ontwikkelingsgang der iconografie van Kerstmis en
Driekoningen duidelijk genoeg is gebleken om de curve te zien, welke de christelijke
kunst in den loop der eeuwen getrokken heeft.
Weggedoken in de catacomben, als bescheiden ornamentiek der begraafplaatsen,
was ze symbolisch en slechts verstaanbaar voor de ingewijden. Ze was de eerste,
maar reeds onwrikbare geloofsbelijdenis van de jonge christenheid in het eeuwig
leven.
Met het bevrijdingsedict van Constantijn, in 313, zou ze onbelemmerd en in vollen
vrede, zelfs aangemoedigd en gesteund, de vormen kunnen aannemen van een
triomfantelijke en apologetische wereldtaal. Thans hoeft ze haar leer niet meer onder
symbolen te verbergen, maar kan ze deze op de muren harer basilieken in ontelbare
episodes uit het Oude en het Nieuwe Verbond verwoorden.
De Byzantijnsche kunst, welke gaat van de VIe tot de XVe eeuw, is in haar haast
sacramenteel karakter vol hiërarchie en Godsschouwing.
In het Westen heeft de kunst van de VIIe tot de XIVe eeuw haar leerend karakter
ontwikkeld, van in de Karolingische periode af, om haar hoogtepunt te bereiken in
de steenen encyclopedieën der middeleeuwsche kathedralen.
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Eeuwen van boete, toen de pelgrims naar de heiligdommen togen, waar boven de
ingangsportalen de strenge Christusfiguur van het laatste oordeel troonde; eeuwen
van wetenschap, toen de universiteiten ontstonden en zoowel de menschelijke als de
goddelijke kennis in ontelbare beeldengroepen uitgedrukt werd.
Van het einde der XIIIe eeuw af overstroomt haar een Franciscaansche vloed van
teederheid en een zin voor realisme en gevoel: van nu af beoogt de kunst minder te
leeren dan wel te ontroeren.
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Deze mystieke en pittoreske periode duurt voort tot aan de Italiaansche Renaissance,
die het droeve en het lijdensvolle doet vergeten en haar ideaal zoekt in de verheven
schoonheid en vormenvolmaaktheid, welke aan het antieke Griekenland doen denken.
Dan komt de Contra-Reformatie, met al haar geweld, terug een dogmatisch karakter
aan de kunst geven.
Evenals het klein en nietig schepsel, dat de mensch is, opgevoerd wordt tot de
glorieuze hoogten, waar een volmaakt evenwicht tusschen lichaam en ziel de
heldengestalten vormt die de dragers zijn van grootsche ideeën, zoo worden
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 van de vijanden 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 naar 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 aan de algemeene christelijke iconografie.
Van in de eerste tijden van het christendom heeft de Kerk de kunsten beschermd
en aangemoedigd. 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 de orthodoxie in de vertolkte ideeën, waarover ze te
waken heeft.
Maar dat ze de schoone, 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 schconheidsminnende geslachten.
Zulks pleit voor de continuïteit van de christelijke kunst, welke tot de nooit
uitputbare bronnen harer inspiratie kan rekenen: den rijkdom van het christelijk
geloof eenerztjds en de fantasie van de massa anderzijds. Die harmonische
samenstrengeling van kerkelijk dogma en volksche inbeelding is een tweede constante
der christelijke kunst.
En daaruit vloeit een derde voort: haar eenheid in de verscheidenheid.
Zoo heeft een 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 van de familiale teederheid en van de
lieftallige poëzie, waarmede ook in den huiskring het bloemige wonder van een
pasgeboren kindje en van 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
van al het wonder van Bethlehem hebben verkondigd.
Driekoningen is een afstraling van de steeds betooverende en indrukwekkende
pracht van nobelen en vorsten, die hun gouden kronen van het hoofd 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'.
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Letterkundige kroniek
Gezelle's caritas(1)
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 van 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 van dit essay kon ons werkelijk verheugen: hoezeer ook
aanvechtbaar, toch vernieuwde het de belangstelling voor Gezelle's arbeid en geest,
poëzie en apostolaat te Roeselare 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 Gezelle-kenners bij uitstek Dr Paul
Allossery en Dr Frank Baur, en hun bezwaren liggen vast in de Jubileum-uitgave
van Gezelle's volledige werken, alsook 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 Voorde willen we samenvatten, op de hand wegen en... te licht
bevinden.
Ziehier wat Van de Voorde beweert:
1o 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 blz., geb. Fr. 52.
(2) Uit Gezelle's leven 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 voornaamste 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, blz. VII-XXVIII).
(4) Antwerpen 1930.
(5) Tot elk van beiden wordt, in deze heruitgave, een 'nabeschouwing' gericht. Doch graag
vernamen we over hun bezwaren 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 blz. 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 verder de Brief van 1859 en Hoe vaart gij van Augustus 1860, beide
aan Edmond Van Hee, dit laatste vers insgelijks geschreven toen die leerling het
Seminarie niet langer bezocht...' (blz. 20) (7)Dit laatste is onjuist en steunt op een
vergissing van Walgrave (zie G.G.G. II, 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 zjjn
liefdegedichten zou gericht hebben 'meestal (tot) o u d - l e e r l i n g e n (spatieering
van V.d.V.), die het Seminarie reeds verlaten hadden ...' (blz. 20).(7).
2o 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 Van Oye, Van Hee en misschien anderen, was voor den dichter de aanvang en
de aandrift tot een hoog idealiseerende kracht en 'macht(8).
3o Gezelle, die zich aanvankelijk 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.
1o 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 van gedichten-voor-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
(7) Voor slechts één van de vijf genoemde gedichten is dat het geval, en 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. 'Bij 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 vrouwelijk-musicale, een geweldige intensiteit' (blz. 37). Zulke beweringen, niet heelemaal
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. 28-30). Als hij verklaart dat
'het gevoel waaraan dit gedicht is ontsprongen veeleer 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, hooren bij de allerbeste van den dichter. Drie er van
worden vermeld in De Nederlandsche poëzie in honderd verzen, door Dirk Coster (blz.
LXXX); twee worden aangehaald (blz. 116-118). Enkele teekenen wijzen er op dat Coster
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verhoudingen met Van Oye en met Van Hee sekuur moeten nagaan(11); minstens had
hij de stukken, waar hij zoo resoluut op steunt, grondiger moeten ontleden.

V.d.V. zou beïnvloed 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.

Streven. Jaargang 11

170
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 Gezelle heel dicht bij!) wellicht
de mooiste bloem en vrucht van geweest is(15)!... En, bij dat onderwijs 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
Gezelle, 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
telkens op een persoonlijke wijze en onvoorwaardelijk aan eenieder gehecht(17).
Misschien had hij aan Gezelle's ouders ook teruggedacht: aan den avontuurlijken
een grootsprakigen Pieter-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

(12) Aan Van Hee zijn vier stukken opgedragen uit G.G.G. en twee kleengedichtjes. De meest
bekende zijn: G'hebt dan ook dat bitter water, Mocht ik in de ziele u schrijven, Wie kander
kooren zien. Men leze die stukken en de verklarende aanteekeningen; dan pas ziet men klaar
in de verhouding. - In Ik misse u, V.d.V.'s belangrijkste bewijsstuk, merkt hij veel te weinig,
juist als Dirk Coster, de meewarige bezorgdheid op (vooral derde strophe), het
christenvlaamsch idealisme (vierde en vijfde strophe), de priesterlijke genegenheid en liefde
tot over den dood (zesde, zevende, achtste strophe).
(13) De discipelen zijn voornamelijk degenen aan wie Gezelle 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, Robert Willaert, Pieter Busschaert,
Edmond Houtave; Victor Van Coillie, Hendrik Notebaert. Het zijn begaafden, dichterlijk
begaafden althans, die Gezelle als zoodanig had opgemerkt en die hij voor zijn
christenvlaamsch 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 Bussche sprak de leeraar zelf van 'mijne dagelijksche lessen'.
Omdat men Kerkhofblommen moeilijk vatten kon in het kader van klas en poëzie, hebben
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 Kleengedichtjes daaromtrent gadeslaan, en dan stil blijven
bij Ach, hoe dikwijls was 't mijn lot niet (I, 27), Niet waar, de dichter, 't arme mensch, (I.
29), Ziel, die God mij schonk, onraakbaar, (II, 11).
(17) Opmerkelijk is het dat niemand van Gezelle's oudstudenten hem ooit een bepaalde liefde
verweten heeft. Allen moeten deze zoo bijzondere verhoudingen als Caritas herkend hebben.
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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 zulke idealiseerende liefde tot knapen
platonische Eros te noemen; zoo plaats ik ze overigens in
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de algemeene cultuurgeschiedenis' (cfr. Blz. 32-37). Daarop antwoorden we bij ons
tweede punt.
2o De platonische Eros
Daaronder verstaat Van de Voorde de zielsliefde, die hij, met Platoon zelf, als
volgt omschrijft: 'Die slechts vruchtbaar aan het lichaam 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 overtreffen; '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 (uitgegaan 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; maar niet door contact met dien of dien, die hem meer zou
bevallen. Hij is opvoeder en leeraar omdat zijn bisschop hem aanstelde(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 apostel en een stelper van nood.
Niet van 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, naar welke vervulling Platoon tastend
heenwees, - en wie dan het apostolaat van 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

(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 altruïsme, Assen 1941, blz. 42). Al kunnen wij de stellingen van dit boekje geenszins
beamen, toch is zulk specifiek onderscheid ons dienstig.
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inwerken van een opstrevende beweging(22). En laten we nog toegeven dat Platoon
de eerste den dageraad zag van het hoogste beminnen;

(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 heiligen stichters en innovators
(zoowel mannen als vrouwen) vindt men er duizenden 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: 'Hieraan 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 heeft 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 cultuur-productie te schiften, te
scheiden, aan te wenden en te verteren weet; den levendigen zin voor traditie en
geloof, den eenigen sluitsteen die houdt bij een veelvuldige kennis. Zijn hypothese,
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 aanvaarden(24).
3o Gezelle's schuldbewustzijn en zijn dichterlijk zwijgen
Het schuldbewustzijn is, bij dezen jongen ijveraar, de keerzijde van zijn religieuze
spanning; zij is ook het aandeel van het kind van Monica Devriese in den arbeid,
dien de zoon van Pieter-Jan Gezelle had aangedurfd(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, ook 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 boosheid zijn heel nabij; soms de dood, en deze lijkt dan 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 Voorde. 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 gelegenheidsversjes. De Onderrector
aan het Engelsen Seminarie had overigens met anderen arbeid de handen vol, - en
(23) In een brief aan Van Oye citeert Gezelle den H. Franciscus van Sales: 'Si quelqu'un me
provoque en la contention de l'amour, il sera bien fort celui qui me surpassera'
(Briefwisseling..., blz. 21).
(24) 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:
Schuldeloos blommeke lief, O 'k sta mij zoo geren, Gij badt op eenen berg, Zonde, Brief, 't
Laatste (alle uit G.G.G.). Ook verscheidene kleengedichtjes 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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toen de onderpastoor van 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
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priester weer rustig beminnen, weer verheven dichten kan, met zachtere stem en uit
een gelouterd gemoed... Wat men het dichterlijk zwijgen van Gezelle noemt, het is:
het psychologisch nawerken van den eersten tegenspoed, het nieuwe poëtisch minder
vruchtbare arbeidsveld de velerhande ontreddering bij dezen onstuimig liefdevolle,
en, in dat alles, de louterende beproeving van God, die den tweeden bloei van
genade-en-dichtkunst voorbereidt. Is de overwinnende lijder dan tot de mystiek
gestegen en tot welke mystieke hoogte: die vragen hooren niet meer bij ons betoog(27).
Men begrijpt ons bezwaar nu tegen de ongewijzigde heruitgave van Van de Voorde's
essay: in de literatuur zet men, evenmin als elders, de klok terug. Toch kunnen we
ze verklaren: HET' BOEKJE HEEFT EENS DE BOODSCHAP GEBRACHT DAT
DE JONGE PRIESTER-DICHTER-OPVOEDER GUIDO GEZELLE ZIJN
JONGENS WAARLIJK BEMINDE, EN DAT DIE LIEFDE ZIJN DICHTKUNST,
JA ZIJN LEVEN, SCHOONER EN TRAGISCHER MAAKTE. Die boodschap
mocht wel eens herhaald; daardoor rijst de gestalte van den 'Heer ende Meester' in
haar ware grootheid. Zoo doet dit betoog ons aan het harnas van Saül denken: he
past niet, het sluit niet, het rammelt heel bedenkelijk; maar het bekleedt David.

(27) (27) V.d.V., gelijk hij Gezelle's zwijgen voorstelt, lijkt nogal afhankelijk te zijn van Gaesar
Gezelle (Het Leven van Guido Gezelle, Amsterdam 1918).
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Boekbespreking
Godsdienst
M.J. SCHEEBEN, Systematische Moriologie. Vertaald door H.B. Van
Waes S.I., met inleiding en aanteekeningen van Prof. Mag. Eug. Druwé
S.I. - Tweede herziene en bijgewerkte uitgave. Standaard-Boekhandel,
Brussel, XXXVII, 439 blz., 1943, ing. Fr. 65, geb. Fr. 115.
De duurzame waarde van Scheeben's Systematische Mariologie is algemeen erkend.
Destijds schreef Prof. Al. Janssens dat zij 'het beste is wat Scheeben geschreven
heeft' en dat ze 'voor alle tijden klassiek zal blijven in de theologie' (Nieuw
Vlaanderen, 17 Sept. 1938). Wat de vertaling betreft, bij haar eerste verschijnen in
1938, is ze met onverdeelden lof begroet. Om bij een paar niet strikt wetenschappelijke
recensies te blijven (die vanzelf een vertaling als zoodanig meer waardeeren), zijn
daar te noemen de Godsdienstige kroniek van W. De Roy in Streven VI (1938-39),
blz. 390-393, de bespreking van Prof. Al. Janssens in N. Vl., 17.IX.38, van Dr Steur
in de Maasbode, 14.XII.38, van H.J. Fortman in De Tijd, 29.XII.38. Alle recensenten
besluiten dat zoowel de vertaler als de inleider eersterangswerk verricht hebben.
Bij de tweede uitgave hoeft niet méér gezegd te worden. De vertaling werd
zorgvuldig herzien, de inleiding en de nota's werden, vooral bibliographisch
bijgewerkt. Wat deze laatste aangaat, thans zijn die van de hand van Scheeben zelf
duidelijk onderscheidbaar van die welke P. Druwé er aan toevoegde.
E. Vandenbussche
L. UTEN S.J., Het groeiende godsrijk. Een proeve van katholieke
missieleer. - Lannoo, Tielt, 1943, 127 blz., Fr. 25, geb., Fr. 42.50.
Deze proeve van een katholieke missieleer zal zelfs onder katholieken heel wat
misvattingen en onwetendheid uit den weg ruimen
Zielen winnen is niet de eerste verovering die de katholieke missioneering te
verwezenlijken heeft: dit doel kan ook in ons eigen land bereikt worden. Maar de
missie is er om de geheele en volledige instelling van de Kerk, met al hare
levensorganen: hiërarchie, sacramenten, goede werken enz., effectief op te bouwen
in alle landen van de wereld. De algemeene missieplicht van ieder lid van de H. Kerk,
de verscheidene en hooge eischen van de bijzondere missieroeping, de offers, de
voordeelen, de allerhande werkzaamheden van het missionarisleven, zijn als zooveel
gevolgtrekkingen van die grondwaarheid. En daar de missietaak een samenwerken
is van God en mensch, is het gebed en de eucharistische vereeniging met den Verlosser
de voorwaarde van alle vruchtbaar apostolaat.
De missiegedachte wordt hier voorgesteld in haar mooiste en rijkste aspecten, in
den zin van P.P. Charles' missiologische studiën. Zij kan de studie en nog meer de
vrome meditatie van velen, oudere leerlingen en studenten vooral, zelfs priesters,
voeden, en hun een waarachtig, een misschien onbekend beeld van de missie
openbaren.
De illustraties van Alfred Ost getuigen van een persoonlijk en machtig talent.
Fr. Maeyens
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Die heiligen Kartage, herausgegeben von Dr. P. Urbanus BOMM O.S.B.
- Benziger, Einsiedeln-Köln (1942), R.M. 5.60.
De zeer mooie druk, de kalme maar diepzinnige, historisch verantwoorde inleidingen
bij elk deel der diensten, samen met duidelijke rubrieken, maken van dit
Latijnsch-Duitsch handboek voor het H. Paaschtriduum een waardig tegenhanger
van P. Momm's Missaal. Het gregoriaansche eigen is haast nergens opgenomen, wel
de gewone zangen. Een ernstige kruiswegoefening besluit het boekje. Byzonderen
lof verdient de vertaling: wellicht had de psalmoverzetting nog gewonnen door af
en toe rekening te houden met den Hebreeuwsche tekst.
J. Windey
M.F. SCHURMANS S.J., Bloedgetuigen van Christus.
Martelaarsdocumenten uit de eerste eeuwen der Kerk. - Tweede druk.
Romen, Roermond, 1943, 230 blz. Fr. 48.
In 1940 verscheen de eerste druk van dit boek. In deze nieuwe uitgave werden enkele
uitdrukkingen gewijzigd: ook is het formaat kleiner geworden.
Vroeger werd reeds gewezen op de beteekenis en waarde van het werk (Streven,
VII, blz. 590-596). Voor het eerst wordt ons hier in het Nederlandsch een reeks
aangeboden van 32 authentieke verhalen over den tijd der martelaren. In deze teksten
uit de eerste eeuwen der Kerk, ziet men in de levende werkelijkheid wat heldhaftig
christendom beteekent. Men folterde niet alleen priesters of vurige pas-gedoopten.
In alle lagen der maatschappij waren martelaren: naast den grijzen bisschop
Polycarpus, staan geleerden en wijsgeeren, zooals Justinus en Apollonius; samen
met Felicitas, een slavin, zien wij edele dames uit het Romeinsche patriciaat, Perpetua
en Crispina; naast priesters en bisschoppen, veroordeelt men een handelaar, een
tuinman, officieren en soldaten, jonge knapen en onschuldige, tengere meisjes.
Zulke voorbeelden van zielegrootheid en sterkte doen goed in onze dagen van
aarzeling en compromissen.
I. de la Potterie
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Taal- en letterkunde
Urbain VAN DE VOORDE Eros Thanatos, - De Sikkel, Antwerpen,
1943, 52 blz., Fr. 35, pannekoek Fr. 80.
Een voorname, op vooroorlogsch papier uitgegeven bundel van den bekenden dichter
en essayist verdiende een langere bespreking. Toch moeten we ons beperken. De
dichter streefde hier naar een beknopter vers. Af en toe gaf dit aanleiding tot
stroefheden als bij een beginneling, door den vorm bekneld en door te veel gedachten
en nuances geplaagd. Toch is die bundel schoon. Eenmaal stipt 'narekenend', d.i.
meedenkend en meeverbeeidend, doorgewerkt als de prachtigsymmetrische
geslotenheid van een algebraïsche formule, rijst die poëzie in haar schoone stugheid,
haar dichte gestrengheid en strakte, doorbrand van inhoud en bedachtzaam gemoed.
Een eerste hoofdthema zouden we kunnen noemen: de belegering van de
vreemdheid der vrouw:
'Uw gang is het ademen der goden
puur beeldgeworden muziek'

heet het van haar en voor den geest 'staat' dan ''t wezen der schoonheid... onthuld',
doch lijf en geest samen roepen: 'kom mij als de eeuwige Vrouw tegemoet' en de
volheid van het hart waagt het opnieuw in het geheim der vrouw, zoon 't kan, restloos
door te dringen:
'Stel' zich God noch mensen
tusschen mij en u:
de onoverschreden grens
overschrijd ik nu.'

In dit bewustzijn, stappen, trots noodlot, e-enzaamheid en miskenning, twee
menschenkinderen verjongd door herfst en lente heen, en ontbloeit een lied van
welhaast romantische schoonheid en eenvoud:
'Treur niet om zomers
die welkten te vlug 't licht en de bloemen
komen terug.'

Een tweede thema doorzingt het eerste om zuiver en alleen-machtig uit te klinken:
God, zee, heelal, niet en dood en de heimweevolle verbondenheid met het kustvolk:
'En 'k hoorde weer als in mijn kindsheid nachten,
de doffe branding der nabije zee.'...
'En van dit ras van visschers, boeren, klerken
leeft nog 't geloof in mijn zoo zwakker bloed.'

Zoo lijkt ons deze bundel een wezenlijke verrijking van 's dichters poëzie en een
aanwinst voor onze huidige dichtkunst, omheen het thema van de eeuwige vrouw en
de eeuwige zee, de sterke liefde en den strengen dood.
M. Brauns
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Karel DEKANDELAERE, Aldus sprak Zarathustra nooit. - Julius
Deman, Burg 15, Kortemark (Vonksteen, Langemark), z.j., 63 blz.
Wel niemand zal de edele bezieling dezer gedichten in twijfel trekken en hun
gedachtelijke inhoud kan wellicht menig lezer bevallen. Van poëtisch standpunt
echter - standpunt van waaruit nu eenmaal gedichten dienen beschouwd te worden
- is deze bundel van K.D. zeker nog geen groote aanwinst voor de literatuur. De
intuïtie houdt het gewoonlijk niet lang uit en verpraat zich steeds weer opnieuw in
zwaartillend geredeneer of ongenuanceerde romantiek. Het vers valt telkens weer
uiteen in twee gelijke stukken en mist de lichtere rhythmische gebondenheid, die
eiken materieelen maatslag met spel en gracie overtreft. Verder kunnen wij
antiquiteiten als:
'Op d'hooge, steile rots waar vaak orkanen loeien
en menig diep ravijn een huivering verwekt'

ons niet meer bekoren. Evenmin verzen als:
'Een hol? Er is geen hol.
Geen hol mag koenen bergen.'

Zelden genieten we een fijner gestemd gedicht als 'Onderbroken vlucht', ofschoon
ook dit gedicht nog door al te vierkante gevoelsuiting ontsierd wordt.
L. Vander Kerken
Bert RANKE Vlaamsche bloei II. De Nederlandsche Letterkunde in beeld
en schrift. Een verzameling origineele portretten en handschriften van
hedendaagsche Vlaamsche schrijvers, met levensbericht en volledige
opgave hunner werken. Verzameld en ingeleid door. - Extra-nummer in.
'De Seizoenen'-reeks. - De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1942,
122 blz., 88 illustraties.
Dit boekje bevat, voor 44 auteurs, het protret, de foto van een handschrift, de volledige
lijst van hun werken. Zoo zullen de drie deeltjes Vlaamsche bloei al de Vlaamsche
auteurs vermelden van Gezelle tot heden; op dezelfde wijze wil de verzamelaar
daarna de geheele Nederlandsche letterkunde bestrijken.
Tegen dit deeltje, afzonderlijk beschouwd, bestaan bezwaren: waarom die auteur
wèl en die andere niet? Met de drie gezamenlijk voor oogen, zullen we daarover
meer precies kunnen oordeelen. Bij andere auteurs dient de werkwijze wel eenigermate
aangepast: maar eens wordt het geheel een eenige verzameling van foto's en gegevens.
Met iets te veel mode-geest en pose (men kijke maar eens naar de handschriften)!
De kennis van de schrijvers vervangt wel eens de studie van hun werken. Anderzijds
kan de studie der werken, bij de kennis van de schrijvers, altijd veel winnen.
Em. Janssen
Hans TESKE, Die Ueberwindung des Provinzialismus in der
Flämischen Literatur. - De Lage Landen, Brussel, 1943, 63 blz.
De Vlaamsche literatuur overwint het provincialisme in zoover zij, met Europeesche
maatstaven gemeten, waardig en waardevol haar plaats inneemt onder andere
literaturen, vanaf haar ontwaken na 1830 ontgroeide zij geleidelijk aan haar
bekrompenheid: dank zij de critici en vaklieden Willems, Vuylsteke, Heremans,
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Rooses, De Mont, Vermeylen die de verworven nieuwe normen onvervreemdbaar
vastlegde; dank zij de scheppende kunstenaars Conscience, Gezelle, Rodenbach,
Van de Woestijne, Streuvels, Timmermans, Walschap, De Pillecijn, Verschaeve. In
het werk der laatste vijf ziet de auteur een telkens strikt persoonlijke uiting van den
religieuzen drang die de Vlamingen
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tot grootheid bekwaam maakte, een grootheid naar eigen aanleg en wezen (cfr. blz.
49-50).
Deze grondige studie, van de hand van een vreemdeling, bewijst op zichzelf hoe
onze literatuur de provinciale onbeduidendheid overwon; zij zuivert ook, verruimt
en vernieuwt onze literaire inzichten, vergezichten en methoden (zoo wijst zij, met
recht, op de jarenlange overschatting van Vermeylen's Wandelende Jood; cfr. blz.
33). Een paar vergissingen maken ons echter wat schuw: Rodenbach zou heftig
anti-liberaal geweest zijn (tot bewijs: een versje van 1877, uit den tijd van de meest
verbitterde kiescampagne; cfr. blz. 19-20); de verdiensten van Vuylsteke en Heremans
zouden niet hoog genoeg kunnen gesteld worden (cfr. blz. 21). We leiden er uit af
dat de auteur het geformuleerde programma niet geheel te onderscheiden wist van
den werkelijken geest, dat hij de leuze en de scheldnamen van een politieke partij te
gemakkelijk voor objectief en juist aanvaardde (cfr. blz. 18-21). Over die periode is
hij eenzijdig voorgelicht (Rooses, Fredericq, Berten Nieuwenhuis, Blancquaert). Een
intiemer contact bij voorbeeld met Gazelle en zijn kring had hem de diepere, de
eeuwenoude artistieke vitaliteit van het Vlaamsche volk onmiddellijk blootgelegd;
hij had de negentiende eeuw in haar beste productie als de erfgename gezien van de
Contra-Reformatie en van de Middeleeuwen (nu wordt daar geen woord over gerept);
scherper had hij, in programma en praestaties, het oncigene van het eigene kunnen
onderscheiden; precieser had zijn besluit geklonken: want de religieuze drang, die
de Vlamingen tot een bijzondere grootheid bekwaam maakt, is het Katholicisme
waarmede zij vergroeiden.
Heel leerzaam voor allen.
Em. Janssen
H. ABEELE en Const. H. PEETERS, Moderne Nederlandsche
spraakkunst voor Normaal- en Middelbaar Onderwijs en zelfonderricht.
- Brepols, Turnhout, z.j., 320 blz, ing. Fr. 25, geb. Fr. 35.
Behalve hetgeen men in elke goede spaarkkunst vinden kan, biedt dit werk nog
volgende voordeden: 1) meer schakeeringen in de regels en in de daaraan
beantwoordende voorbeelden. Hierdoor wordt deze spraakkunst een uitstekend middel
om het taalgevoel te verfijnen en te nuanceeren; 2) telkens wijzen de samenstellers
op de gewone, talrijke fouten tegen het A.B.N., zooals die vooral in Zuid-Nederland
nog zoo vaak voorkomen.
We meenen nochtans dat de gebruikte methode om in de linksche kolom voluit
den foutieven zin te plaatsen en daartegenover in de rechtsche kolom enkel de
correctie van het foutieve, paedagogisch verkerd is. Aldus b.v. (op blz. 122):
Men zegge niet: Maar:
De gemoederen bedaren zich bedaren
Door het fijnere en scherpere taalinzicht, zoowel positief als negatief, dat deze
grammatica zal verleenen, verdient zij een ruime verspreiding.
J. Noë
Loqugla. Derde druk. Afleveringen 3-7, blz. 91-330. - Lanatoo, Tielt, Fr.
25 per aflevering.

Streven. Jaargang 11

We bespraken reeds (Streven X, Augustus 1943), blz. 374) het opzet en de eerste
twee afleveringen van dit nieuwe woordenboek, door J. Craynest aangelegd met het
taalmateriaal uit Gezelle's Loquela. Van de veertien aangekondigde afleveringen zijn
er reeds zeven verschenen; gezien het tempo is de publicatie binnen heel afzienbaren
tijd voltooid, en hoe prettig lezen die talrijke taalkundige verhandelingen van den
dichter, met veel geleerdheid, een beetje fantasie en een zelden falende goedgunstige
kunstvaardigheid!
Em. Janssen
August VERMEYLEN, Twee vrienden. - Manteau, Brussel, 1943, 260
blz., ing. Fr. 125, geb. Fr. 140, volksuitg. Fr. 10.
Bij den aanvang van de twintigste eeuw droomen twee jonge vrienden van een groot
en machtig leven, van een artistieke, wetenschappelijke, sociale hervorming; maar
de komende jaren maken den eene tot een verburgerlijkt en vlijtig huisvader, den
andere tot een wrak. Zoo gaat de jeugd voorbij.
Elk groot roman heeft iets van een ontroerende openbaring; vergeefs zoeken wij
ze hier. Het had de zoo belangrijke 'kentering der tijden' kunnen zijn, nu vijftig jaar
terug, toen de socialistische en communistische mystiek voor het eerst de Nederlanden
geweldig beroerde! Of de bewonderenswaardige en tegelijk deerniswekkende
voortvarendheid van jonge zielen, overwonnen tenslotte door het vernietigende, het
verlammende leven! Schematisch, niet dynamisch, zijn beide motieven aanwezig;
want vooreerst mag men betwijfelen of Vermeylen tot een imponeerende creatie ooit
in staat was, en ten tweede is het boek stellig te laat geschreven.
Eens nam de jonge, de krachtige auteur de internationale stroomingen van zijn
tijd in zich op; in sober gestyleerde opstellen en rake formules ving hij ze en deelde
ze mede. Minder een oorspronkelijk denker dan een cultureel vulgarisator, bracht
hij in Vlaanderen den geest over van Europa. Als bewonderend navolger van Flaubert,
schreef hij De wandelende Jood, - en bij dat creatieve werk, lang het eenige, past
reeds de vraag of het vernuft en de stylistische vaardigheid niet boven dreven. Het
feit daarna dat een tweede plan vieren-veertig jaar wachten moest op de uitvoering,
stemt ons, tegenover den creatieven drang en macht, eerder wantrouwig en sceptisch.
Wat daar ook van zij, het werk werd te laat geschreven; het is verschaalde wijn
geworden. Te duidelijk staat de nauwkeurig berekende, nogal verouderde constructie
opgetimmerd; nergens wordt het geraamte nog levend organisme. En in den stijl zijn
zoo verscheiden invloeden merkbaar (van Walschap en van Timmermans vooral),
dat hij de sobere zelfzekerheid mist, het vroegere kenmerk van dezen auteur. De
geheele roman vermengt oud en nieuw; in feite is hij een anakronisme en een
vergissing. Hoe kon het ook anders? Als iemand niet aanhoudend de verhaalkunst
heeft beoefend, werkt hij, zeventig jaar oud, een plan en een droom van zijn jeugd
niet meer om tot een levende openbaring.
Als document blijft het boek interessant, Een sterke persoonlijkheid komt wel
door, een groote belezenheid en ervaring, een kritisch doorzicht zelfs en vertrouwdheid
met literaire motieven. Doch niets daar-
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van redt den roman als zoodanig. En hoe klaar wordt het dat deze forsige vernieuwer,
helder denkend en beslist, slechts greep naar begevende waarden; dat hij de
onvergankelijke ignoreerde, het christendom namelijk en de ware naastenliefde.
Em. Janssen
Richard DEWACHTER, De worsteling. - Zonnewende, Kortrijk, 1943,
233 blz.
Richard Dewachter, de sympathieke schrijver van Jeanke, Jean, Kapelaan Van Bolle,
heeft zichzelf willen overtreffen. Het bewogen leven vertelt hij van Lex Selleslagh,
een schoenmakerszoon uit Puurs: een worstelend leven van twaalf stielen en dertien
ongelukken, van veel zwakheid maar nooit boosheid en ontrouw, van een groot
ongeluk dat de aanvang wordt van een nieuw geluk: den vrede namelijk met God en
met zichzelf, te Puurs in het Sint-Pieters-Gods-Gasthuis.
De uitgever van zijn kant heeft het pogen van den schrijver gewaardeerd. Hij
brengt het boek op de markt, geïllustreerd en gebonden, in een koninklijke uitgave,
die zelfs voor den oorlog opvallend zou geweest zijn.
En nu de criticus! Hij waardeert de bedoeling van schrijver en uitgever beiden.
Op zijn beurt meent hij, dat het werk in bepaalde kringen veel en met veel nut zal
gelezen worden, en ook het glanzend voorkomen maakt het zooveel aantrekkelijker.
Hij beseft welk veelvuldig en uitgebreid materiaal er in verwerkt ligt, en hij geniet
van het gulle optimisme waarmee de schrijver zijn wijsheid en ervaring meedeelt.
Den folkloristischen toon vindt hij vrij goed getroffen (te triviaal toch gehouden) en
het einde bevredigend... Toch blijft hij onvoldaan. Waarom? Richard Dewachter
heeft het leven te zeer gecopieerd, te weinig herschapen. Van buiten uit merkte hij
alles op, van binnen uit doorleefde hij het niet. Zijn verhaal mist den overtuigenden
toon van wie zijn hart uitspreekt; Lex en Bert en Urbanie Selleslagh worstelen met
het leven, maar met en in allen worstelt de auteur niet. Daardoor groeien de episoden
niet uit elkander; ze plaatsen zich naasteen, en de eene doet de andere vergeten. Het
leven van Lex Selleslagh is niet overzichtelijk; het wekt ook onze belangstelling niet
op. Het verhaal bereikt de machtige eenheid niet en aangrijpende vaart, door den
auteur zoo duidelijk bedoeld; in dat opzicht heeft hij gefaald.
Het hindert ons ook dat het folkloristische genre zooveel slordigheid toelaat in
taal en stijl; een waar kenner als Guido Gezelle had daar wel anders over geoordeeld!
Toch noemen wij De worsteling een stichtelijk boek, christelijk geïnspireerd, dat aan
gevormde lezers (om reden van het onderwerp zelf blijve het hun voorbehouden)
alleen goed kan doen. Graag bevelen wij het dan ook aan.
Em. Janssen
Maurice ROELANTS, De weduwe Becker. Reportage over haar proces.
- Manteau, Brussel, z.j., 200 blz., ing. Fr. 30, geb. Fr. 45.
De weduwe Becker is de Luiksche giftmengster, die, van 1933 tot 1936, op zestien
menschen een aanslag zou hebben gepleegd. In Juni en Juli 1938 bracht haar proces
de geheele pers in beroering; als correspondent van De Telegraaf volgde Roelants
het getrouw en aandachtig; waarschijnlijk is de dood van de toen veroordeelde, in
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Juni 1942, de aanleiding geworden tot dit boek, waarin al de reportages samen één
verhaal uitmaken.
De handigheid, de gave van opmerking, het zuivere en geschakeerde proza, de
zelfzekere veelzijdigheid van Roelants dwingen bewondering en eerbied af. Maar
wij vinden het jammer, dat hij 'zich als romanschrijver en reporter, trots veel
tegenstellingen, één voelt' (blz. 3): niet voor den reporter, bij wien de literaire eruditie
den scherpen blik toch wel eens benevelt; voor den romanschrijver vooral, die, trots
een grooter verscheidenheid van materiaal, toch meer gevangen blijft in de kleine
actualiteit. Boeken als dit mag Maurice Roelants niet te veel schrijven: den kunstenaar
en mensch zouden ze vervlakken en versmallen, en reeds bestaat bij hem de neiging
om het hedendaagsche mondaine leven te uitsluitend als norm aan te wenden.
Intusschen boeit dit boek, in zijn eerste helft, ieder lezer. Daarna merkt men op,
dat de rechtszittingen zoo maar naast elkander zijn geplaatst en dat het woord 'grijs'
vaak weerkomt. Dan doet het verhaal ook 'grijzer' aan.
Em. Janssen
Marcel MATTHYS, Menschen in strijd. - De Sikkel, Amtwerpen, 1943,
144 blz., ing. Fr. 30. geb. Fr. 45.
Naar omvang en procédé gelijkt deze oorlogsroman op voorgaande werken van
Matthijs, op De ruitentikker b.v. en op Het spook op zolder: iemand vertelt zijn
wedervaren en dat brengt hem op de grens van waanzin en vertwijfeling. Met dit
verschil: terwijl de andere verhalen besloten met een ondergang of verdwazing,
eindigt dit met het vergezicht op een betere toekomst.
Ambrosius Braet, leeraar te Brugge, wordt in Mei 1940, samen met zooveel andere
verdachten, in den 'spooktrein' onmenschelijk behandeld en weggevoerd naar Le
Vernet in Frankrijk. Daarvan teruggekeerd, ziet hij zich weldra bevorderd tot
kommandant van de Brugsche afdeeling der Zwarte Brigade; na veel en vervaarlijke
schommelingen vindt het huisgezin het evenwicht terug: met een verbeten overtuiging
zal zijn vrouw de kinderen opvoeden tot soldaten en moeders van soldaten; in den
harden strijd veroveren allen de eensgezindheid, de hoop en het geluk.
Altijd was Matthijs een geweldenaar en altijd schreef hij strijdbare boeken, tot aan
de grens van den opstand. Maar de strijdbare opstandigheid, vroeger eenigermate
literair en romantisch, wordt hier verbeten ernst en een alles wagend avontuur; in
zoover biedt dit werk, voor den lang reeds gistenden schrijver, een
uit-komst-door-de-daad.
Literair heeft het de hoedanigheden en gebreken van zijn voorgangers. Het heeft
temperament, vaart, beeldende kracht; het mist bezonnenheid, mildheid, evenwicht
en diepte. Evenmin als vroeger, wordt het diepe leven nu doorleefd in net driftige
geweld en de tragische actualiteit als zoodanig.
Em. Janssen
Jef CRICK, P.P. Rubens, de roman van zijn leven. - Boekuil en Karveel,
Ant-
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werpen, 1943, 252 blz., geïll., ing. Fr. 125, geb. Fr. 220.
Pas wanneer wij Jef Crick's roman vergelijken met den onlangs vertaalden
Rubensroman van Zsolt Harsànyi, zien wij hoe ver het Nederlandsche werk boven
de Hongaarsche Trilogie staat. Was deze laatste ook in episch-breede trekken
geborsteld, ze bleef aan de oppervlakte van het leven, en de schrijver dreef de
dichterlijke vrijheid met de geschiedenis al eens tot in het onbetamelijke; hier krijgen
wij echter een boek, dat slechts wilde bouwen op de gegevens van een accuraat
onderzoek alvorens zich de vrijheid van den roman te veroorloven. Jef Crick hangt
ons dan ook een beeld op van het barokke Antwerpen, dat met zijn schilderachtige
en rake détails een levendigen indruk maakt. Rubens' leven trekt aan ons voorbij in
een reeks tafereelen, die ons dikwijls doen verlangen naar meer, vooral wanneer de
schrijver zoo vlug door de meesterjaren van zijn held heenijlt. Tegenover den
ontzaglijken rijkdom van deze levensgeschiedenis zag hij zich verplicht enkele
episoden ervan uit te kiezen, om eenerzijds niet te vervallen in een al te vlug
scenario-tempo, en om anderzijds zijn werk niet al te zeer in omvang te laten
toenemen: dezen indruk van een nogal haastig heenstappen over tal van jaren, krijgen
wij vooral in het laatste deel.
'In onzen roman, schrijft Jef Crick. hechten wij een bijzondere waarde aan de rol
die Maria Pypelinckx in het leven van haar jongsten zoon speelde. Zoo vaak worden
groote mannen door werkelijk groote moeders gebaard. Dit was hier alleszins het
geval en met liefde geven wij aan de moeder van den prins onzer Vlaamsche
Schildersschool de plaats die haar toekomt' (p. 7). De taak die hij aldus op zich nam,
wist hij ook goed uit te werken en dit geeft aan het eerste deel van zijn roman een
innigheid en ook een voornaamheid, die wij verderop wel eens missen. De uitgelaten
toon, waarmee de Schr. daar het uitbundige leven wil weergeven, klinkt soms eventjes
onecht. Deze enkele onvolmaaktheden naar den vorm doen echter geen afbreuk aan
de intrinsieke waarde van dit romantisch-gezonde levensverhaal en hoewel het boek
bedoelt 'zich te richten tot de breedste lagen der Vlaamsche gemeenschap, die het
wil doen deelen in de schoonheid en de glorie van een wonderbaar mensen en
schepper', hopen wij dat ook allen, die zich intellectueelen noemen, mooie uren zullen
beleven aan dit werk, dat ons weer eens herinnert aan den rijken schat van onze
Nederlandsche erfenis.
Keurige buitentekstplaten en talrijke gravures, waarvan enkele zeer smaakvolle,
uit den tijd.
A. Deblaere
SOLVIC ABERT, Toen Themis faalde. - Patria, Antwerpen, 1944, 613
blz.. geb. Fr. 105.
Een boek dat zich aandient als een groot roman, 'een grootsch en blijvend werk, eenig
in onze literatuur', en dat in feite slechts een lang feuilleton is en van alles wat
literatuur heet mijlen verwijderd blijft. Ziehier in twee woorden de inhoud: Paul
Durant, vrijgezel op jaren, oudstrijder, - hij maakte den oorlog 1914-'18 mee in Afrika
- na vele zeereizen en wederwaardigheden, marconist op de mailboot, onderhoudt
sedert een paar jaar zeer vriendschappelijke betrekkingen met een nukkig
visschersmeisje, Mariette Paelemans, die reeds slecht geluimd is als hij vergeet haar
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Mimi te noemen en waarmee hij misschien wel zou willen trouwen als ze maar eens
anders wilde zijn als ze is. Kibbelingen. Verzoeningen. Geredeneer. Gekonkel.
Getreuzel. Bedreigingen. Paul, die - in den mondainen zin van het woord - eigenlijk
een goeie vent is, houdt in den grond wel van Mariette, maar blijft het toch spijtig
vinden, dat zijn 'jonge dame haaf leven gevestigd heeft omheen twee spillen: dwaze
ijdelheid en jaloerschheid'... en van de zaak komt niets in huis. Ondertusschen komt
de held van het verhaal op onschuldige wijze in aanraking met een allesbehalve
aanbevelingswaardig en nogal sexueelgeïnteresseerd gezelschap van mislukte artisten,
poëten, critici, autodieven, smokkelaars, gangsters en zoogenaamde intellectueelen,
die veel drinken en veel philosopheeren - op hun manier natuurlijk. Centrum dezer
gebroeders is een vriendin van Durant, Eliza Manzoni, een Italiaansche, razend mooi,
zoodat ze iedereen op stel en sprong verliefd maakt. Na een nieuwe kibbeling met
haar beminde, verdwijnt Mariette; haar lijk wordt gevonden op eenigen afstand van
het lokaal 'Florida', waar het lustig gezelschap zijn vergaderingen houdt. De
verdenkingen vallen op Durant. Hij wordt gearresteerd, komt weer vrij en wordt ten
slotte toch veroordeeld tot tien jaar gevangenisstraf. Na een jaar wordt het proces
herzien. Een gewezen lid van de internationale brigade, die in den Spaanschen
burgeroorlog tegen Franco vocht, heeft zich ondertusschen, in een oogenblik van
dronkenschap, van den moord op Mariette beschuldigd. Durant wordt vrijgesproken.
Al zijn belagers worden door het lot gestraft. Kortom, een liefdesgeschiedenis
geleidelijk vervloeiend in een politieverhaal, dat door den deus ex machina ten slotte
in een happy and belandt.
Helaas, niet alleen Themis faalde in dit boek. Ook de beschermgeesten van eer en
deugd kennen hun oogenblikken van vergetelheid en zelfs de goedmoedige muze
van het Nederlandsen proza schijnt haar taak maar lichtjes op te vatten. Zoo laat ze
de auteur b.v. zeggen: 'Robert kon de ongelukkige immers niet bij zich opnemen.
Zijn echtgenoote baarde hem elk jaar een kind, en als het aldus verder ging, zou de
onderwijzer zelf hulp behoeven om zijn gezin naar een veiliger haven te loodsen.'
Of nog: 'De kanarie zat gemoedelijk in zijn kooitje te zeeveren. Een hangklok tikte.
De stilte was reusachtig.' enz. Trouwens, de algemeen aanvaarde beteekeniswaarde
der epitheta geraakt wel eens meer aan 't vlotten. Zonder blikken of blozen wordt er
ons gesproken van 'dreigende stemmingen', die opgeroepen worden door het
'opspelend geweten' en van 'fietsers die voorbij joegen in aanbiddelijke short'. En als
we dan Vader Paelemans 'wit van woede' zijn weerspannige dochter hooren toeroepen,
'terwijl hij zijn stomp - de man heeft nl. bij een ongeval de helft van zijn hand verloren
- tegen haar ophief in dreigend gebaar: Als gij u niet voegt naar de regels van dit
gezin, zal ik er u uitgooien' en anderzijds zien hoe Moeder Paelemans 'naar de wijze
van de Saksen,
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van wie de West-Vlamingen toch afstammen, haar gevoelens niet naar buiten liet
treden en... in den loop der jaren een prooi van de monsterachtige onverschilligheid
was geworden', dan weten we meteen dat ook de psychologie van dit lang verhaal
zich niet ver boven het gewone feuilleton-genre verheft. - Voorbehouden.
L. Vander Kerken
Maria VAN DESSEL-POOT, Van water en land. Met omslag en
teekeningen van G.-A. Van der Eb. - Meddens, Brussel, 1943, 144 blz.
Zeven novellen worden hier gebundeld: twee over het 'water', en tweemaal vinden
we de schrijfster terug van Visschers voeren uit; vijf over het 'land', waarbij we
herhaaldelijk denken aan Toen de herten riepen. Toch wordt duidelijk gezocht naar
een steeds ruime verscheidenheid.
Dit werk geeft wat we van de schrijfster mochten verwachten: een nauwkeurige
milieu- en natuurschildering, een geheel verantwoorde psychologie, een verzorgde
taal, een bewerkten stijl. We missen alleen de diepere inspiratie en de machtige vaart;
vernuft en vlijt, berekening en moed zelf, vervangen het zich openbarende leven niet.
Warm aanbevolen.
Em. Janssen
Jos. VAN ROOY, Ambiorix. - Were di, Antwerpen, z.j., 314 blz., ing.
Fr. 25, geb. Fr. 40.
Onuitputtelijk lijkt de fantasie van Jos Van Rooy: hij herschept Egmont, Tanchelm
en Norbertus, Ambiorix, - en wie weet hoeveel helden in zijn verbeelding nog eens
wakker worden. De geschiedenis (in dit geval de Commentarii... van Caesar) biedt
hem een aanloop; een groote gedachte (hier: de strijd tusschen Germanen en
Romeinen) bezielt en drijft hem; enkele realia leveren de schermen van liet decor:
ziehier dan Amibiorix, den verbannen Eburoonschen koningszoon wiens vader
vergiftigd werd, die met de Helveten tegen Caesar streed en een Romeinschen adelaar
buit maakte! Als gast bij de Suessionen leidt hij eenigermate den weerstand der
Belgen; hij vecht te Bibrax, te Noviodunum, aan de Samber. Na lang zwerven nog
in de wouden, verovert hij zijn erfelijke vorstenmacht; met zijn volk vernietigt hij
de legioenen van Sabinus en Cotta; Caesar's wraak moet hij vluchten over den Rijn,
van waar toch eens, tegen de Romeinen, de uiteindelijke vergelding komen zal.
Zoek weinig literaire waarde in dit werk; daarvoor is het, naar taal, stijl en inhoud,
te hoogdravend en te romantisch. Maar zie er een heel geslaagd volksboek in, nogal
ouderwetsch doch daarom niet slechter: het waardige werk van een heel begaafde,
wien het nog wat aan schakeering, bezinning en zelfcritiek ontbreekt, om, op zijn
beurt, 'zijn volk te leeren lezen'.
Em. Janssen
Maxence VAN DER MEERSCH, Corps et âmes. Tome I. Enchaîné à
toi-même.... Tome II ...Q'un amour t'emporte. - Albin Michel, Paris, 1943,
373 en 333 blz.
Wij kunnen dit massale en toch zoo verscheiden boek niet samenvatten, dit vlechtwerk
van intrigues en verwikkelingen, deze mozaïek van tegenstellingen: rijkdom en
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armoede, arrivisme en offergeest, ondergang en blijde verwachting, hoogmoed en
vernedering, zelfzucht en naastenliefde! Onder de vele personages treden Jean
Doutreval en zijn zoon Michel op den voorgrond: de eene, professor in de
geneeskunde te Angers, experimenteert en ontdekt nieuwe methoden, doch speelt
met menschenlevens; de andere breekt met zijn vader omwille van een
liefde-uit-medelijden: in 'Le Nord' zal hij zijn bedrijf van geneesheer eerlijk
uitoefenen! Over het professioneele amoralisme van den oudere zegeviert de oprechte
naastenliefde van den jongere, en beiden verzoenen zich met elkander in September
1938, als voor het eerst de oorlog dreigt. Gelijk zoovelen van zijn collega's was de
oudere aan zichzelf geketend; in een groote liefde, tenslotte de liefde tot God, wordt
de jongere opgenomen. Want 'Il n'y a que deux amours. L'amour de soi, ou l'amour
des autres créatures vivantes. Et derrière l'amour de soi, il y a la souffrance et le mal.
Et derriére l'amour des autres, il y a le Bien, il y a Dieu. Chaque fois que l'homme
aime en dehors de lui, c'est, consciemment ou non, un acte de foi en Dieu. Il n'y a
que deux amours, l'amour de soi ou l'amour de Dieu' (tweede deel, blz. 333).
Hoofdzakelijk in de kringen van geneesheeren, aan de Universiteit vooral, beweegt
zich de auteur. Maar ook de politiek betrekt hij in zijn onderzoek, ook de
maatschappelijke toestanden, ook het gezinsleven; hij borstelt een breed en machtig
fresco mat veel gestalten, groepen, kleuren en beweging: hoe de Fransche
samenleving, geslacht na geslacht, de menschen ziek maakte, onzedelijk, zelfzuchtig,
liefdeloos en ijdel, - en hoe toch de liefde niet dood is - de kleine vlam, die uitslaat
hier en daar -, hoe zij alleen allen en alles gezond kan maken en redden.
Als kunstwerk is deze machtige schepping niet zonder gebreken. De groote intrigues
die het verhaal samenhouden - de breuk van Michel Doutreval met zijn vader; de
dood van Mariette Doutreval door de hand van den chirurg Géraudin; het avontuur
van Fabienne Doutreval met den minister Olivier Guerran - lijken nogal bedacht en
gewild, en bij de overweldigende hoeveelheid van bijzonderheden, tafereelen,
personen gaan de artistieke soberheid en schakeering herhaaldelijk teloor. Het tweede
deel daarbij, minder bezonken, werd met minder vaste hand gecomponeerd. Doch
de macht van het geheel overweldigt: zoo echt komen de typen en hun bestemming
ons voor, de toestanden en hun richting, dat we het boek vergeten en niets dan de
werkelijkheid meenen te aanschouwen.
Niettegenstaande de imponeerende voorstudie, maakt ook menig geneesheer,
vermoeden we, voorbehoud: kent de auteur de geneeskunde wel van binnen uit?
geneest het vegetarisme bij voorbeeld de tuberculose dan zoo veilig en zeker? Doch
wetenschappelijk gelijk artistiek verdraagt het werk een stoot: niet in de juistheid
van elk détail ligt zijn macht, - in de waarheid van het geheele beeld, en geen oprecht
mensen zal deze ontkennen.
Maxence Van der Meersen is eerder een moralist dan een artist. Zoek bij hem geen
fraaie grillen, geen elegante ver-
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fijning; zoek alleen een veelvuldige observatie en kennis, een scheppend vermogen
dat niets hoeft te ontzien, - en dat alleen maakt hem tot een groot romanschrijver.
Doch hij is vooreerst moralist. Op het wereldtooneel speurt hij naar de zuiverste en
(hoogste vitaliteit; vanzelf merkt hij op waar deze zich terugtrekt, waar ze zich.
openbaart. Hij zoekt den mensch: niet wie zich als zoodanig vertoont, doch wie het
werkelijk is. De liefde behoeft hij tot den evennaaste en tot God: daarvan en daardoor
leeft het individu krachtig en gelukkig, wordt de samenleving gezond en harmonisch.
En in de vele stuiptrekkingen, die de oorlogsramp voorafgingen, weet hij even hoopvol
en bemoedigend, tevreden en bijna fier, de schamele liefde aan te geven, als hij
onverbiddelijk de sloopende en doodende liefdeloosheid aan de kaak stelt. Daardoor
schrijft hij, zonder schampere bitterheid, over een gevaarvol decadenten toestand
een oprecht boek, oprecht tot in het brutale. Een harde aanklacht spreekt hij uit; maar
in zijn stem trilt een milde bewogenheid. Zijn werk heeft niets van een
beschuldiging-zonder-uitkomst; het is het vrij hardhandige optreden van den
geneesheer, die weet tegen welken prijs de gezondheid dient gekocht.
Corps et âmes is een boek voor gevormde en ontwikkelde lezers; de anderen lezen
zich er in vast of verstaan het verkeerd. Maar een grooter getal van zulke boeken
beteekende onmiskenbaar een grondige vernieuwing ten goede.
Em. Janssen.
Selma LAGERLOEF. Niels Holgersson's wonderbare reis. Naar het
Zweedsch door Margaretha Meijboom. - Geautoriseerde uitgave voor
Vlaanderen. Zesde druk. Die Keure, Antwerpen (Volk en Staat),
Antwerpen, z.j., 522 blz., geb. Fr. 105.
Dit wondervolle sprookje (het lijvige boek is niets anders) ontstond in 1906-1907,
vijftien jaar na Gösta Berling en twee jaar voor dat de schrijfster den Nobelprijs
ontving. Het verhaalt hoe de kwajongen Niels Holgersson, door een kabouter
betooverd en zelf kabouter geworden, op den rug van een gans een reis maakt over
Zweden. Op den rug soms ook van een ooievaar, een arend of een kraai; maar de
reis is zoo vol avonturen. en zoo geheel leeren we Zweden kennen - het Zweden
gelijk het zich voordoet en gelijk het zich droomt, dat van de werkelijkheid en dat
van de sprookjes -, dat alleen een uitzonderlijk begaafde dichteres een
aherverscheidenste fantasie met een veelvuldige werkelijkheid zoo gelukkig kan
vereenigen: met steden, land en zee; met winter en zomer, met dieren en menschen.
Andere landen moeten aan Zweden dit werk beneden. Gorter's Mei heeft er iets
van; maar het blijft meer ijl, wazig en lyrisch. Van Eeden's Kleine Johannes is een
broertje van Niels Holgersson; maar zoo ver reist (hij niet en zooveel wonderen treft
hij niet aan. Niels Holgersson is ook spontaner, eenvoudiger, kinderlijker, en zijn
reisverhaal loopt boordevol van datgene wat Van Eeden en zijn Johannes zoo intens
begeeren: den 'zegen der goedheid'.
De Nederlandsche bewerking verdient allen lof.
Em. Janssen
Verhalen uit het Zuiden. negentien Italiaansche novellen. - De Lage
Landen, Brussel, 1943, 330 blz.
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De Italiaansche romans zijn doorgaans in het buitenland niet zeer gekend. Niets zou
echter zoo verkeerd zijn als daaruit te besluiten, dat de Italianen niet kunnen vertellen.
Deze bloemlezing alleen is er reeds een afdoende bewijs van, dat ze wel degelijk
over een fijne en frissche vertelkunst beschikken. De 19 verhalen, die de verzameling
bevat, zijn alle van de hand van moderne schrijvers en geven een goed beeld van den
eigen Italiaanschen verteltrant. De keuze is zeer gevarieerd: sommige vertellingen
zijn als gecondenseerde romans, terwijl andere enkel maar de weergave zijn van een
narratief omweven stemming; sommige zijn onmiddellijk gegrepen uit het reëele
leven, andere zijn typische specimens van surrealistische fantasie. Bijna alle ontmoeten
elkaar weer in een zelfde zuidelijke atmospheer van gouden zon en blauwe lucht.
Het is alleen maar jammer, dat enkele stukken hun zuidelijkheid daarbij ook nog
verraden door een sterk zinnelijken inslag. Daarom voorbehouden.
L. Vander Kerken
Franz Graf ZEDTWITZ, Feldmünster. Roman aus einem Jesuieteninternat.
- Nordlanld Verlag, Berljjn, 1940, 567 blz.
In het Oostenrijksche Jezuïeteninternaat Die Immakulata te Feldmünster, studeerde,
juist na den voorgaanden wereldoorlog, de Weensche knaap Robert Neitperg. Door
zijn staalharde opvoeders werden zijn artistieke aanleg en jonge levenslust eenvoudig
doodgedrukt; eindelijk ontvluchtte hij het gesticht, en op het einde van het boek reist
hij 'fort von der Vergangenheit und ihren Verstrickungen dem Neuland seiner Zukunft
entgegen' (blz. 567).
Het lange verhaal, vrij goed gebouwd, werd te breedvoerig uitgeschreven. Stellig
moet de auteur zulk internaatsleven meegemaakt hebben (denkelijk te Feldkirch);
maar den waren geest van zijn opvoeders vatte hij nooit ot verloochende hem geheel.
Hij teekent ze als handige berekenaars zonder hart - het meest banale thema in den
algemeen verspreiden laster tegen de Jezuïeten -, en even simplistisch stelt hij geloof
en zedenleer tegenover levenskracht en levenslust, als zouden deze elkander
noodzakelijk belemmeren en knotten.
Als tijdsdocument bevat het boek wel gegevens; bepaalde typen zijn nogal
levensecht en bepaalde tafereelen grijpen ons aan, stemmingsvol en concreet. Doch
een literair meesterwerk ontvingen we niet, en de tendenz verdringt de waarheid.
Em. Janssen
Zsolt HARSANYI, Hongaarsche Rhapsodie. II. Uitvaart der liefde, III
Het vreemde vaderland. - Zonnewende, Kortrijk. 1948, 362 en 350 blz.,
geb. Fr. 89 per deel.
Het tweede en derde deel van dit lijvig werk geeft ons niet de minste aanleiding om
ons oordeel over deel I te wijzigen (zie Streven V, Juni 1943). De hoedanigheden
blijven: levendigheid in de voorstelling, een vrij goede kijk op tijd en milieu. Jammer
genoeg is ook de indruk van vervlakking niet geweken. Wanneer men het derde boek
terzijde legt - met een zekere vermoeienis om het lange uit-
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spinnen - voelt men zich teleurgesteld. Het beeld dat men van Liszt meedraagt, is er
een van oppervlakkigheid: sentimenteele vaderlandsliefde, schitterende kunst zonder
diepgang..., zelfs oppervlakkige liefde, waarvan de behandeling procédé werd bij
kunstenaar en schrijver. Zelfs de ondertoon van trouw blijkt eerder te wijten aan een
onverantwoord instinct. Om niet van de godsdienstigheid te spreken, die een zoeken
blijft zonder diepte naar een oplossing voor onbestemd heimwee.
Wellicht zijn die gebreken voor een zeer groot deel aan de behandelde figuur zelf
te wijten. Toch heeft de schrijver blijkbaar veel hooger gemikt. Bondigheid alleen
had den door hem bedoelden indruk van krachtige weelde kunnen geven.
Voor enkelen zal dit werk een rustige ontspanning zijn - en dat is een verdienste.
Voor vlotte leesbaarheid zorgde de vertaler uitstekend. Jammer genoeg vragen de
tallooze avonturen van dit artistenleven voorbehoud.
J. Burvenich

Kunst
Dr. Math. RUTTEN. De esthetische opvattingen van Karel Van de
Woestijne. - Bibliothèque de la Faculté de Philosophie et Lettres de
l'Université de Liège. CII. Faculté de Philosophie et Lettres, Luik, Droz,
Parijs, 1943, XVI 293 blz., Fr. 100.
Een dichter is door het feit zelf van zijn dichterschap nog geen aestheticus. Toch
veronderstelt elk werkelijk en productief dichterschap een soort impliciet, een meer
onmiddellijk beleefd dan reflexief doordacht aesthetisch inzicht. Het stond dus a
priori vast, dat iets dergelijks ook bij een dichter als V.d.W. zou te vinden zijn en
dat een analyseerende studie van zijn poëtisch oeuvre bepaalde aesthetische
opvattingen aan den dag zou brengen. Nu hoefde zoo een studie over V.d.W. zich
niet enkel tot een poëtisch oeuvre te beperken, daar de dichter zich in een uitgebreid
critisch werk gedurig aan ook rechtstreeks met aesthetische kwesties heeft ingelaten.
Dr Rutten heeft dit alles vlijtig doorgewerkt, een niet geringe onderneming: denk
maar, dat alleen reeds de artikels, die V.d.W. schreef voor de Nieuwe Rotterdamsche
Courant, een veertig boekdeelen zouden vullen. De resultaten van zijn onderzoek
heeft de auteur in dit boek onder enkele capita ondergebracht.
Een paar inleidende hst. handelen over de literair-aesthetische opvattingen in
Vlaanderen vóór V.d.W. (Rooses, De Mont, Van Langendonck, Hegenscheidt en
Vermeylen) en over het critisch werk van V.d.W. (bibliographie der bronnen). Daarna
komen de z.g. interne literair-aesthetische problemen ter sprake, op de eerste plaats:
de verhouding van kunst en leven. Volgens V.d.W. wordt de geheele mensch met
gansch zijn psychophysiologisch complex in de poëtische activiteit betrokken. De
grond, waarin elke poëzie wortelt, is de zintuiglijkheid, doch heeft zij, daar zij ook
den inhoud van het leven tot verklaring brengt, tevens onvermijdelijk haar moreel
aspect; ten slotte participeert de poëzie aan de mystiek, doch zonder daarom in iets
haar sensualistischen oorsprong te verloochenen: zoo is poëzie eerder een mystiek
der zintuigen. Beschouwingen over genie, inspiratie, over de essentie der dichtkunst
en haar verhouding tot mystieke toestanden sluiten dit hst. af. Onder de benaming
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externe literair-aesthetische problemen bespreekt de auteur V.d.W.'s opvatting over
innerlijkheid en veruiterlijking (gevoel en techniek) en over rhythme en vers. In een
laatste hst. bestudeert hij, als conclusie van gansch zijn onderzoek, de
oorspronkelijkheid van V.d.W.'s aesthetische opvattingen, en hun algemeene
beteekenis voor de practische literaire aesthetiek.
Nu geraken de meeste dichters, die zich op het verschijnsel der poëzie willen
bezinnen, vrij spoedig in een zeer hinderlijke contradictie verstrikt: zij probeeren nl.
een in den grond philosophisch probleem met literaire middelen te lijf te gaan. Gevolg
hiervan is, dat ze gewoonlijk heel veel woorden en bladzijden noodig hebben om ten
slotte toch maar weinig te zeggen. Ook V.d.W. ontsnapt daar niet heel en al aan, cfr.
o.m. zijn vervlakkende consideraties over de mystiek. Ongetwijfeld was V.d.W. een
schitterend essayist en een kunstcriticus, die het als geen ander verstond een
aesthetische sfeer te scheppen. Maar een reflexie op de algemeene essentie der kunst
is altijd nog iets anders. Het is nochtans deze reflexieve bezinning, die Dr Rutten uit
het werk van V.d.W. heeft willen isoleeren. Hij heeft het aangedurfd, gansch het
gebergte van V.d.W.'s critisch en beschouwend proza in een bouw van enkele
hoofdlijnen te vangen en tot een ideëel geordende pyramide te reconstrueeren. Zijn
onderneming dwingt om haar omvang alleen reeds bewondering af. Zij bewees ons
den dienst de meest markante teksten door citeering of vermelding bij elkaar te
brengen. Het eindresultaat van zijn arbeid is, dat Dr Rutten werkelijk gevonden heeft
wat er te vinden was: een geheel van aesthetische opvatungen, maar geen aesthetica.
Met de wetenschappelijke eerlijkheid, die gansch zijn onderzoek kenmerkt, heeft hij
dit trouwens zelf reeds in den titel van zijn boek erkend. L. Vander Kerken
A.J.J. DELEN, Teekeningen van Vlaamsche meesters. Standaard-Boekhandel, Antwerpen, 1943, 168-CXXI blz., 26 × 18, Fr.
300.
A.J.J. DELEN, Antoon Van Dyck, een keuze van 29 teekeningen. Standaard-Boekhandel, Antwerpen, 1943, 21-24 blz., 31,5 × 24,5, Fr. 125.
A.J.J. DELEN, Jacob Jordaens, en keuze van 25 teekeningen. Standaard-Boekhandel, Antwerpen, 1943, 16-24 blz., 31,5 × 24,5, Fr. 125.
Veel meer dan hun beroemde schilderwerken verraden vaak de schetsen en
teekeningen der groote meesters de originaliteit van hun genie en de individualiteit
van hun persoonlijkheid. Zij zijn immers de allereerste en meest onmiddellijke
neerslag van hun scheppende visie. Meer dan in hun groote werken raken we hier
direct de ziel zelf van den kunstenaar, alvorens een meer gecon-
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strueerde vormgeving deze weer eenigszins heeft kunnen verbergen. Daarom zijn
ze voor fijnere kenners zoo buitengewoon interessant en voor wie tot een dieper
begrijpen van een kunstenaar wil doordringen zoo belangrijk.
De Antwerpsche conservator A.J.J. Delen gehoorzaamde aan een allergelukkigste
inspiratie, wanneer hij besloot enkele van deze teekeningen uit zijn prentencabinet
te publiceeren. Hij beperkte zijn keuze tot de Vlaamsche meesters der XVe, XVIe
en XVIIe eeuw, maar heeft deze beperking voldoende gerechtvaardigd. Inderdaad
uit de XVe eeuw zijn ons haast uitsluitend Zuid-Nederlandsche teekeningen bewaard
gebleven en voor de volgende eeuwen is het aantal der bewaarde teekeningen in
Zuid-Nederland alleen, reeds zoo groot, dat een beperking tot het Zuiden gewenscht
bleek. Het is dus louter om practische redenen, dat van een gedeelte van het
ongescheiden Nederlandsch kultuurgebied werd afgezien. De uitgave bevat een keuze
van 138 teekeningen. De tekst geeft na een algemeene inleidend overzicht over de
behandelde periode, een nauwkeurige en vrij uitgebreide beschrijving van elke der
reproducties, voorafgegaan telkens door een korte biographische notice over den
kunstenaar en gevolgd door een bibliographie.
Naar een zelfde schema werden ook beide volgende, mooi en eveneens op
voor-oorlogsch papier gedrukte uitgaven geconcipieerd. Natuurlijk zijn ook de meeste
dezer teekeningen niet met het oog op een directe aesthetische genieting gekozen,
veeleer zijn zij een uniek studiemateriaal om tot het eigen genie der twee
zeventiende-eeuwsche meesters door te dringen. Met het zoo gewonnen inzicht zal
men naderhand met een des te fijner genot hun grootere werken kunnen beschouwen.
De inleidende studie, die de auteur aan beide verzamelingen heeft toegevoegd, getuigt
evenzeer van wetenschappelijke accuratesse als van secuur aesthetisch oordeel.
L. Vander Kerken
De laatste Visschersschepen van de Vlaamsche Kust (vóór de Komst
van den Motor). Teekeningen van Maurice Seghers, toegelicht door R. De
Boeck. - De Sikkel, Antwerpen, 1943, 51 blz., 25 afb. Fr. 125.
In dit boek werken teekeningen en verklarende tekst samen om ons een volledig
beeld weer te geven van de laatste visschersschepen van onze kust. De artist en de
schrijver hebben reeds een vorig boek gewijd aan de binnenvaartuigen en
visschersschepen van de Schelde; dit nieuw boek is niet minder welkom. Immers
verschillende van de beschreven scheepstypen zijn aan het verdwijnen, en met hen
gaat heel wat schoonheid en poëzie van onze kust verloren. De houten
visschersschuiten worden vervangen door ijzeren stoomtreilers, zooals eens de slanke
driemasters de plaats geruimd hebben voor de moderne cargobooten, ten koste van
schoonheid en traditie maar ten bate van efficiency. Ten bate toch ook van
menschelijker arbeidsvoorwaarden voor onze visschers, die al te lang in lastige en
onhuiselijke omstandigheden hun harden en gevaarvollen stiel hebben moeten
uitoefenen.
De tekst behelst een korte geschiedkundige schets van onze zeevisscherij en een
beschrijving van de verschillende afbeeldingen. Deze teekeningen van M. Seghers,
smaakvol en nauwkeurig afgewerkt, zullen de moeilijksten bevredigen. Kortom, een
even leerrijk als kunstvolle bijdrage tot de geschiedenis van onze nationale
zeevisscherij.
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L. Baudez

Geschiedenis, aardrijkskunde
P.G. MEERSSEMAN, Rembert van Torhou[...]. - Heiligen van onzen
Stam, De Kinkhoren, Brugge, 1943, 201 blz., ing. Fr. 30, geb. Fr. 40.
Rembert, omstreeks 822 bij Torhout geboren, was jaren lang de ijverige metgezel
en intieme vertrouwensman van S. Anscharius. In 865 volgde hij zijn geliefden
meester op als aartsbisschop van Hamburg-Bremen en missiebisschop van
Denemarken en Zweden, tot hij, in 888, een vromen dood stierf en weldra door het
geloovige volk als heilige werd vereerd en aanroepen.
Uit de schaarsche gegevens over dezen tot nog toe weinig gekenden 'heilige van
onzen stam', heeft P. Meersseman O.P. een wetenschappelijk volledig verantwoorde
biographie samengesteld. Zelfs is het den auteur mogelijk geweest opgravingen te
doen op de plaats der oude Torhoutsche abdij en aldus de geschreven documenten
door deze archaeologische bevindingen te bevestigen en aan te vullen. Werkelijk,
deze historische studie is een model van echt wetenschappelijke degelijkheid, die
wij maar al te vaak missen in vulgariseerende werken.
In de reeks 'Heiligen van onzen Stam', onder leiding van E.H. Ant. Viaene, is dit
het eerste leven der tien aangekondigde. Daarin treffen wij nog achtereenvolgens
Norbert van Gennep, Godelieve van Gistel, Servaas van Maastricht, Bavo, Karel de
Goede, Lidwina van Schiedam, enz., die zoowel uit het Noorden als uit het Zuiden
afkomstig zijn. Even wilden wij vragen welk lezerspubliek de ontwerpers van de
reeks op het oog hebben. De meesterlijke studie van P. Meersseman is zeker door
geen gewoon lezer te waardeeren. De degelijke, maar zware en abstracte uiteenzetting
van Karel de Groote's bestuur is een uitstekende les van geschiedenis, maar misstaat
in een voor groote verspreiding bedoeld heiligenleven. Ook de wetenschappelijke
discussies in den loop van het verhaal, hoe leerrijk ook voor een specialist in het vak,
zijn door een leek niet te smaken. Aangezien deze reeks aan een ware godsdienstige
behoefte van ons geloovig volk beantwoordt, komt het er op aan, dat de auteurs door
een vlotten stijl, een suggestief voorstellen van hun helden en een schilderachtig
herscheppen van het historisch milieu, den lezer voortdurend boeien en zelfs
meeslepen. Dan pas zal dit lofwaardig initiatief ten volle de verhoopte vruchten
afwerpen. M. Dierickx
Marcel LOBET, Godefroid de Bouillon. Essai de biographie
antilégendaire. - Les Ecrits, Brussel, z.j. 193 blz.
Aangezien de laatste biographie van Godfried van Bouillon dagteekent van
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1874 - E. Vetault, Godefroid de Bouillon - is het ons een onverdeeld genoegen deze
moderne levensbeschrijving van een der grootste prinsen uit onze nationale
geschiedenis de lezers te mogen aankondigen. Daar de auteur, als uitgever van
Mohammedaansche poëzie en als schrijver over het Oosten en den Islam, zich in de
laatste jaren werkelijke verdiensten heeft verworven, is hij zoowat aangewezen om
het epos van Godfried in het Mohammedaansche Oosten levendig uit te beelden.
Zooals de ondertiel van zijn boek aangeeft, rekent hij af met alle, niet geringe
legendarische verhalen, om met de nuchtere zakelijkheid, die onze generatie zoo
bevalt, de historische waarheid op te zoeken. Ongeveer de helft van de biographie
handelt over het leven van den Hertog van Neder-Lotharingen vóór zijn vertrek naar
het H. Land, wat, alles goed beschouwd, eenigszins in tegenspraak is met de echte
beteekenis van zijn carrière. Enkele kritische beschouwingen (blz. 163-179) zijn aan
het boek toegevoegd.
'Cette biographie n'est pas un livre d'histoire', aldus begint het Voorwoord, en wij
konden er misschien aan toevoegen: 'ni d'un historien'. Niet dat de objectieve
geschiedschrijving een deuk krijgt, of dat het gezamenlijk beeld van Godfried onjuist
is; maar aan een of ander detail voelt men een tekort aan historische geschooldheid.
'Les terreurs de l'An Mille' (blz. 157) behooren sinds lang tot de legende: de kritische
noot over Godfrieds geboorteplaats, 'Baisy ou Genappe?' (blz. 167-172), getuigt van
weinig kritischen zin, en het feit dat er in de uitvoerige bibliographie (blz. 181-185),
behalve een Latijnsch, slechts Fransche boeken zijn opgenomen, zal voor elken
historicus de waarde van deze studie sterk verminderen. Ofschoon dus deze biographie
niet aan alle eischen van de degelijke geschiedschrijving voldoet, herhalen wij, dat
zij een interessant, objectief geschreven boek is, de aanvulling van een sinds lang
gevoelde leemte.
M. Dierickx
M. BRANTS, Schets van eem Voorgeschiedenis der Kultuur in
Vlaandesren. - Basis, 17. Manteau, Brussel, 1948, 110 blz., Fr. 15
Een boek dat getuigt niet alleen van een groote belezenheid nopens het onderwerp,
maar ook, en vooral misschien, van een hooge cultureele standing. Hier hebben wij
in een vlotte, rijke taal een cultuurhistorische studie van eerste gehalte, die, door haar
serene beschouwingen over de psychologie, den godsdienst, de zedelijkheid en de
sociale toestanden bij de primitieven, gedachten wekt en tot naden en stemt.
Achtereenvolgens behandelt de auteur: de primitieve mensch (blz. 9-62), de
Indogermaansche mensch (blz. 63-75), de Keltische mensch (blz. 77-82), de Belgische
mensch (blz. 83-88), de Belgoromeinsche mensch) blz. 89-95). Uit deze
inhoudsopgave blijkt reeds, en bij de lezing valt het nog meer op, dat onze meer
bekende voorvaderen eenigszins stiefmoederlijk bedeeld worden, en dat de
vraatzuchtige primitieve mensch met het leeuwenaandeel gaat strijken.
De uiteenzettingen over het geslachtsleven van de primitieven, hoe delikaat ook,
maken dat het boek slechts gevormde lezers mag in handen gegeven worden.
M. Dierickx
Dr. MEYERS, Le prix d'un empire. - Dessart, Brussel, 1943, 286 blz.,
Fr. 36.
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Een geneesheer beschrijft ons hier hetgeen hem in Congo voorkwam, waar hij met
Baron Dhanis gevaarvolle en uiterst moeilijke dagen beleefde, vooral toen hij, tot
legeraanvoerder aangesteld, tegen opstandige soldaten moest oprukken. Dit staaltje
uit het leven in Congo bij het einde der vorige eeuw wil ons leeren le prix d'un empire,
betaald door de pioniers wier lijden ons onze kolonie gaf. Het verhaal is leerrijk, de
schrijver bereikt zijn doel; wij vergeven hem gaarne een paar eigenaardige uitlatingen.
K.B.
Dr. Heinrich Helmut KRAFT, Chartergesellschaften als Mittel zur
Erschlieszung kolonialer Gebiete. - Schriften des Kolonial-Instituts der
Hansischen Universität. De Gruyter, Hamburg, 1943, 201 blz., RM. 8.
De groote koloniale Compagnieën van de 19e eeuw, waarover dit boek handelt, zijn
veel minder gekend dan die van de 17e eeuw, en nochtans hebben zij geen minder
belangrijke rol gespeeld in de geschiedenis van de kolonisatie. Op het ontstaan en
het werk van de Engelsche 'Chartered'-maatschappijen had een Belgisch schrijver,
Edmond Carton de Wiart, vroeger reeds de aandacht getrokken; maar over de
Portugeesche en Duitsche maatschappijen en over de problematiek van dergelijke
kolonisatiemethode biedt ons dit boek het eerste algemeen overzicht. Schrijver
behandelt het onderwerp eerst historisch-descriptief en wijst terecht op het
verdienstelijk werk dat die maatschappijen leverden met de lasten en kosten van de
ondankbare ontginning en eerste vestiging op zich te nemen; en dit blijft waar zelfs
voor die maatschappijen die zich verplicht zagen haar taak op te geven en aan het
moederland te overhandigen. In een tweede oorspronkelijker en persoonlijker deel
over 'das Für und Wider' onderzoekt schrijver de voorwaarden van welslagen en
oorzaken van mislukken. Om dan eindelijk in een aanhangsel de vraag te stellen of
de koloniale aspiraties van landen zonder kolonies bevredigd zouden kunnen worden
door het oprichten van dergelijke Charter-maatschappijen in kolonies van andere
mogendheden, zooals dit soms werd voorgesteld. Deze leerrijke en
goed-gedocumenteerde studie munt uit door degelijkheid en volledigheid. Wat de
laatste vraag betreft, geeft schrijver zelf dit sceptisch antwoord, waarmee hij ook
tevens zijn boek sluit: Het is twijfelachtig of een Charter-maatschappij heden het
bezit van eigen kolonies werkelijk kan vervangen, zelfs indien men daarbij slechts
de economische voordeelen, die een koloniaal gebied aan een geïndustraliseerd en
dicht bevolkt land kan bieden, voor oogen heeft.
L. Baudez
Paolo REVELLI, Christoffel Columbus. Naar het Italiaansch bewerkt
door Dr Cam. Van Deyck en Anton Van de Velde. - Pro Arte, Diest, 1943,
253 blz., Fr. 52.
Historia magistra vit . Revelli schetst
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het leven van een durver, wiens mannen-jaren een jeugddroom tot werkelijkheid
maakten. Het boek zal hen behagen die, moe van brave burgersdeugden, hun daden
willen omvormen tot een avontuur waarin stijl, risico en dienst plaats vinden. Want
heel Columbus' leven staat in dienst. Als veroveraar ten bate van de Spaansche
vorsten, als mystieke ziener ten bate van Gods rijk in het Oosten, als zoeker naar
roem ten bate van zijn Genueesch vaderland.
Op 3 Augustus 1492, waarschijnlijk veertien jaar nadat hij er te Madeira de eerste
ingeving toe kreeg, zeilt Columbus met de 'Santa Maria', de 'Pinta' en de 'Nina' naar
het Westen, op zoek naar Indië's Oostkust. Den 12en October landt hij te Guanahani,
dat hij San Salvador noemt. In April van het volgend jaar brengt hij verslag uit voor
Isabella en Ferdinand te Barcelona.
Nog driemaal zal de rustelooze 'Admiraal van den Oceaan, Vice-Koning, en
Gouverneur-Generaal van de gebeurlijk te ontdekken eilanden en vaste landen', de
zeeën in beide richtingen overvaren. Maar roepen niet allen, die zoeken naar wat
buiten de grenzen gelegen is en die anders durven te zijn dan hun makke tijdgenooten,
door hun initiatief zelf de kritikasters op? Als zij hun vlucht nemen naar verre
stranden, blijft dan niet aan den oever het leger van den passieven weerstand, zoo
niet van den werkenden haat? Doorheen afgunst, kuiperijen, verraad, valsche
aantijgingen en hoon van medemenschen, blijft Columbus zijn roeping gestand. Ook
doorheen eigen dwaling, kwellingen, ziekten, bitterheid, vergeefsche pogingen, averij
en storm...; alle woorden van deze opsomming dragen.
Ben zeer actueele beteekenis kan dit boek vinden als men bedenkt dat de zoeker
naar nieuwe banen, die Columbus was, nu als model oprijst voor hen die naar de
levenswijze van de twintigste eeuw vorschen en andermaal ervaren 'dat de vooruitgang
der beschaving een geschiedenis is die getuigt van ontzaglijke offers en die bovendien
druipt van bloed' (blz. 179), althans dat 'aan de meeste indrukwekkende
beschavingswerken een geschiedenis verbonden is van lijden, ontgoochelingen,
mislukte pogingen en vernederd geloof' (blz. 54), of dat 'lijden en vervolgingen de
tegenwaarde van elken vooruitgang der menschheid' (blz. 165) vormen.
De Nederlandsche bewerking geeft blijk van taalvaardigheid, soms echter van
slordigheid en gemis aan structuur in de volzinnen (b.v. blz. 13 bovenaan); soms
ontsiert een minder zuiver verband (zoo-als golven die met een fascineerend geruisch
te pletter loopen, blz. 6). De stijl, waarin dit heroïsch avontuur is geschreven, hadden
wij iets vaster, en meer gehouwen gewenscht, krachtig door bondigheid; al worden
overstelping van epitheta (zie b.v. den aanvang van het boek of blz. 30, vóór het
midden) en af en toe gezochte beeldspraak (blz. 122, einde) misschien gebillijkt door
het exotisch karakter van het verhaal en de geaardheid van schrijvers landgenooten.
P. Ronse

Wetenschap, psychologie, opvoedkunde
Egmont COLERUS, Van punt naar vierde dimensie. Meetkunde voor
iedereen. Nederlandsche bewerking van Dr J.A.A. Verlinden. - Derde
druk. Nelissens, Amsterdam, 1943, 298 blz.
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Ik zou dit boek vergelijken bij een tentoonstelling waarin een gids de bezoekers langs
de stands rondleidt, en praat en uitlegt.
Voor vele uitstallingen blijft de gids slechts enkele oogenblikken staan, juist genoeg
om den bazoeker het tentoongestelde in zich te laten opnemen en ons daarachter nog
een heele wereld van kunst, bedrijvigheid en wetenschap te laten vermoeden. Bij
andere houdt hij langer stil en vriendelijk pratend verklaart hij de vele zorgvuldig
bij elkaar geplaatste voorwerpen. En onder de bekoring van zijn zacht verhaal, begint
alles te leven, te lichten.
Na enkele losse hoofdstukken die binnenleiden in de wereld der meetkunde, en
het voordeel hebben zeer concreet te zijn voorgesteld, worden een paar hoofdstukken
gewijd aan de projectieve meetkunde met een meer uitgebreide bespreking van het
dualiteitsbeginsel. Aan de axiomas van Hilbert wordt een veel grootere plaats
ingeruimd; speciaal aan het congruentie-axioma en het axioma der evenwijdige lijn.
In de metrische meetkunde, waar Hilbert, weer door zijn axiomas, het rijk der
getallen heeft vastgekoppeld aan het rijk der figuren, worden systematisch de
voornaamste stellingen van driehoek, cirkel, veelhoek, enz. uitgewerkt. Als een
overgang naar de analytische meetkunde komt ook de driehoeksmeting aan de beurt.
Weer worden slechts de belangrijkste stellingen op klare, sprekende wijze aangetoond,
maar, zooals altijd, wordt de ontwikkeling toch ruim genoeg opgevat om achter de
verklaring nog eindelooze uitbreidingen en toepassingsmogelijkheden te vermoeden.
Aan de analytische meetkunde zijn een twintigtal bladzijden gewijd. Eindelijk waagt
schrijver zich in de ruimte. Eerst, dat spreekt vanzelf, in de 'gewone', Euclidische
ruimte; tenslotte, na een korte behandeling van de boldriehoeksmeting, die een
overgangsstadium vormt, geraken wij in het rijk der niet-Euclidische meetkunde, en
vandaar naar de meetkunde van vierde en hoogere dimensie.
Men sluit het boek met een zekeren weemoed. Zoo vlug moesten we door die
wereldtentoonstelling! Zeker zal menige lezer bij zichzelf het besluit nemen naar die
tentoonstelling terug te keeren, vast besloten ook de vele zalen te bezoeken, waarvan
de deuren, noodgedwongen, gesloten bleven.
De Nederlandsche bewerking is onberispelijk.
H. Peeters
H. VAEL, Pasteur, pionier der wetenschap. - Davidsfonds, Leuven,
1943, 178 blz., geïll. Fr. 20.
Door zijn degelijke documentatie zal deze volledige schets van Pasteur's leven en
werk, die als vulgarisatie bedoeld werd, de lezers weten te boeien. Soms had men
een gelukkiger woordenkeus en een levendigere stijl gewenscht. Hoewel de logische
gedachtengang niet overal even gemakke-
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lijk gevonden wordt, beteekent dit boekje toch een flinke aanwinst.
F. Bertiau
Gerhard VENZMER, Dr. Med. et Phil., Uw hormonen bepalen uw lot.
De stoffen, die ons leven richting geven. Geautoriseerde Nederlandsche
vertaling door Dr F. Koning. - De Nederlandsche Boekhandel, 1943, 251
blz., Fr. 48.
Vele verschijnselen uit het leven, die vroeger onoplosbare raadsels waren, werden
de laatste jaren door de wetenschap der hormonen opgehelderd.
De geneeskundigen in de eerste plaats konden hieruit veel nut trekken. Zij leerden
begrijpen waarom dieren en menschen onderhevig zijn aan periodische
schommelingen, afhankelijk van de seizoenen of van licht en duisternis. Zij vonden
dat er naast het zenuwstelsel, ook een zeer verfijnd coördinatiesysteem in het bloed
bestaat: de klieren met inwendige afscheiding, die op elkander voortdurend inwerken.
Dat dit broze mechanisme evenwel gemakkelijk verstoord wordt en dat die stoornis
aanleiding geeft tot menig tot dan toe niet verklaard ziektebeeld, was een lichtpunt
in de diagnostiek; dat de dokter zijnerzijds, dank zij dierlijke of scheikundig bereide
hormonen, dit evenwicht kan herstellen, was tenslotte een succes voor de therapie.
Maar ook de groote massa kon veel leeren uit de ontdekking der hormonen. Daarom
onthult Dr. Venzmer enkele sprookjes uit grootmoeder's tijd (hfdst. 1) en schetst hij
ons, op een bevattelijke manier de ontdekking der interne secreties (hst. 1 tot 5). De
verschillende hormonen worden afzonderlijk behandeld (hst. 6 tot 17) en hun invloed
op lichaam en geest wordt nagegaan (hfdst. 18); aan het einde van het boek legt de
schrijver er nogmaals den nadruk op dat deze invloed uitgaat van het hormoon-systeem
in zijn geheel (hfdst. 19).
De talrijke goed geslaagde foto's schijnen er op te wijzen, dat dit boek
oorspronkelijk voor het groote publiek bestemd was. De tekst (doorloopend van blz.
1 tot 250) valt echter nogal zwaar, te meer daar de vertaler niet altijd de Duitsche
zinswendingen kon doen vergeten. Ons inziens is dit werk dan ook uitsluitend voor
meer ontwikkelde lezers genietbaar.
W. Luyten
Rudolf THIEL, Groote strijders tegen ziekte en dood. Uit leven en
werken van groote geneeskundigen. Geautoriseerde Nederlandsche
bewerking van Dr. Mr. W. Schuurmans Stekhoven. - 2e druk. Leopold, 's
Gravenhage, 1943, 286 blz.
In dit boek schetst Rudolf Thiel het levenswerk van een twintigtal geneeskundigen;
niet zoozeer om een biografische bijdrage voor de geschiedenis der geneeskunde te
leveren, als wel om te doen uitkomen welke kracht er kan uitgaan van bepaalde
persoonlijkheden. Theoretici, ontdekkers, organisators, meesters in de dagelijksche
praktijk, allen die oorspronkelijke ideeën en gewaagde stellingen verdedigden,
moesten tevens afrekenen met de ongenadige tegenkanting van hun tijdgenooten.
Alhoewel sommige namen in deze reeks 'groote strijders' wel wat misstaan, toch
blijft het werk belangwekkend voor alwie zich interesseert aan de groote gestalten
der geneeskunde.
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W. Luyten
Dr. A. KRIEKEMANS. Moderne karakterologie. Standaard-Boekhandel, Antwerpen, 1943, 350 blz., fr. 75, geb. Fr. 95.
Dr. Kriekemans heeft met dit werk de taak op zich genomen, om voor den
Nederlandsch sprekenden lezer een uitgebreid studieboek op te stellen, ter orienteering
op het gebied der moderne karakterologie. Wie de verwarring en de veelheid van
systemen kent, waarmede men op dit gebied der zielkunde heeft te doen, zal den
opzet van dit boek ten zeerste waardeeren. Dr. Kriekemans was ook, om reden van
zijn vroegere studiën op dit gebied, de aangewezen persoon die zoo'n werk, met kans
op slagen, kon aanvatten. Inderdaad, in 1936 publiceerde Schr. reeds een eerste en
voorloopige schets van dit werk in zijn Inleiding tot de karakterkunde. Deze Inleiding
werd thans zoodanig omgewerkt en vooral zoo aanzienlijk bijgewerkt, dat we hier,
zooals het Voorwoord terecht zegt, met een heel ander boek te doen hebben, hoewel
het tweede uit het eerste is gegroeid.
Na enkele Historische nota's, die, zooals Schr. zelf zegt, niets meer zijn dan een
'losse green' in de geschiedenis van de karakterstudie, wordt een uiteenzetting gegeven
van het voorwerp en van de methodes der systematische karakterologie. Daarop volgt
de studie van de Bevindingen van de Karakterologie. Hier geeft Schr. eerst, aan de
hand der literatuur, en dan ook even volgens eigen inzicht, een nadere omlijning van
het begrip en van de gronden van het karakter. De overige twee derden van het boek
worden voorbehouden voor een min of meer uitvoerige bespreking van een dertigtal
karakterologische en typologische systemen, ondergebracht in de volgende
groepeeringen: a) de physisch-biologisch gegronde systemen; b) psychologische
systemen; c) psychoanalytische systemen; d) axiologisch-ethische systemen; e) zuiver
karakterologische systemen; f) wijs-geerige systemen.
Dr. Kriekemans heeft in dit boek een werkelijk indrukwekkende som van gegevens
verwerkt. Zijn belezenheid op het gebied der Duitsche karakterologie is zeer groot.
Zoo zal dan ook het werk, èn door zijn bibliographie èn door zijn tekst, uitstekende
diensten kunnen bewijzen. Aan deze algemeene appreciate moeten wij echter
toevoegen, dat op menige bladzijde, in de opeenvolging van losse gegevens en allusies
op lezingen, de doorloopende lijn in den gedachtengang van den schrijver en in het
besproken systeem, moeilijk te ontdekken valt.
Wat het probleem van het karakter betreft, zooals Dr. Kriekemans het op blz. 7-8
uiteenzet, moet erkend, dat Schr. er in slaagt op die wijze zijn probleem uiterst
interessant te maken; doch wij meenen dat de kwestie al te breed wordt gesteld en
zoo de kaders van de eigenlijke karakterologie te buiten gaat. Schrijver vat het
probleem zoo samen: 'Kortom, dit is de groot vraag: hoe kan ieder van ons, in acht
genomen zijn individueel-bepaalde concrete en beperkte bestaanswijze, zijn volle
levensontplooiing als mensch bereiken?' Heel andere takken, inderdaad, van
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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 van verschillende Duitsche karakterologische
systemen, dat zij te véél met levensbeschouwing en philosophie zijn doordrongen.
Karakterologie is een 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
mensch 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 Individualpsychologie,
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 als 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.
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Wij weten echter zeer goed hoeveel werk en hoevel 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 moge stijgen. Ook een index van de auteurnsnamen, slaande zoowel op de
bibliographie als op den tekst, zou in denzelfden 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 opvoedingsleer. Vertaald door A.W. Claes.
- De Sikkel, Antwerpen, 1943, 76 blz., Fr. 15.
In een zeventig bladzijden ligt 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 en milieu, de opvoedingsmiddelen. Twee 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 sociologïsche strekking
in de moraal en opvoeding niet vrij te pleiten. Het godsdienstig standpunt wordt
nergens aangeraakt.
W. Smet
M. VANHAEGENDOREN, Sociale jeugd-problemen. Jeugdvraagstukken 3. De Pijl, Leuven, z.j. 156 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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de bescherming tegen uitbuiters, de vrijetijdsregeling besproken. Het blijft echter bij
een eerste belichting. Een grondige détail-studie van elk dezer vraagstukken lag niet
in de bedoeling van den auteur bij het schrijven van deze brochure. Jammer dat de
omvangrijke literatuur, die zij veronderstelt, niet wordt vermeld. Niet alles in deze
brochure zal, meenen we, de instemming vinden van de specialisten. Persoonlijk
verwachten we niet altijd het heil van een rechtstreeksche tusschenkomst van den
staat, maar meer van den openbaren steun der private initiatieven door wetgeving en
financieele hulp. Wij bevelen deze brochure aan, vooral om de vele nieuwe
interessante gezichtspunten. De eerste bladzijden b.v., waarin de schrijver zich beslist
op een christelijk en nationaal standpunt stelt, en de verdeeldheid tusschen onze
arbeidersjeugd en onze studeerende jeugd aanklaagt, getuigen alleszins van een
seberpen kijk op de hedendaagsche toestanden.
W. Smet
Zuster MARIA-CALLISTA, H. Graf, Turnhout, Het eenig kind. Gezinsproblemen III, 't Groeit, Antwerpen, 1943, 208 blz., Fr. 45.
Mochten vele ouders dit boekje lezen. Het zou velen de oogen openen en met meer
kennis van zaken nun eigen geluk en dit van hun kind laten beoordeelen. zijn er dan
zoovele 'éénige kinderen', dat zij een speciaal vraag-stuk stellen? Oordeel zelf volgens
de cijfers van Zr. Maria-Callista. In 1930 hadden 52 % der gezinnen in België geen
of slechts één kind! De schrijfster merkt terecht op : het probleem van het éénig kind
zou zich niet stellen voor de paedagogen, indien het door zijn eigen psychologie en
gedrag niet meer en meer opviel. Over dit belangrijke probleem bezitten we nu ook
in onze taal een boekje, en een degelijk boekje! Aantrekkelijk geschreven, steunend
op de grondige studie van de omvangrijke literatuur over het onderwerp en
geïllustreerd met talrijke bekentenissen van eenige kinderen zelf, is heel het betoog
gekenmerkt door een logica, die nergens uitwegen overlaat. Scherp worden de
verschillende factoren, die de opvoeding van het ééuig kind beïnvloeden, bekeken,
de nadeelen en voordeelen afgewogen. Het éénig kind mist in het algemeen de sociale
deugden die noodig zijn om onze samenleving terug gezond te maken. Het is
egoïstisch en op net eigen belang gericht. Dat deze gevolgen van de kinderbeperking
nu reeds door de recente gebeurtenissen duidelijk worden bewezen, zal wel niemand
negeeren. Alles te samen is het boekje van Zr. Maria-Callista een sprekende illustratie
van de encycliek over het huwelijk van Paus Pius XI.
W. Smet
P.J. RIPPE, Nieuwe banen in lichamelijke opvoeding en sport. Versluys, Amsterdam, z.j., 152 blz., fl. 1,95.
In feite wordt hier meer aangeboden dan wat de titel aankondigt: vier reeds vroeger
gepubliceerde artikels. Een, geschreven in 1934, gaat over persoonlijkheid en
beweging, twee en drie, opgesteld in 1940, handelen over theorie en practijk der
L.O. en over het sportprobleem. Enkel het laatste artikel: de nieuwe methodiek van
de L.H. (Juli 1942) wettigt de keuze van den titel.
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Rippe schijnt veel nagedacht te hebben over de stof die hij uiteenzet; daarom ligt
er in zijn gecondenseerden tekst een ernst en een degelijkheid, die wij zelden
ontmoetten. Daarom bevelen we dit werk ten zeerste aan bij alle opvoeders en sportlui.
W. Luyter
J.J. BAUER en J.M. BERREVOETS, Lichaamsoefeningen voor de
lagere school, theorie, oefenstof en lesvoorbeelden. - Vierde druk.
Versluys, Amsterdam, 1941, 448 blz., fl. 6,05.
J.J. BAUER en J.M. BERREVOETS, Lichaamsoefeningen voor de
lagere school, theorie. - W. Versluys, Amsterdam, 1942., 238 blz., fl.
3,05.
Het werk van B. en B. is veeleer afgestemd op de praktijk, hoewel het theoretisch
gedeelte 228 blz. beslaat. Maar dit alles is zoo bevattelijk en vlot geschreven, en
daarbij zoo keurig uitgegeven, dat de uiteengezette grondslagen zonder veel nadenken
kunnen aanvaard worden. De schrijvers steunen vooral op de principes van de
Oostenrijksche school en regelen hun methodiek naar de medische, psychologische
en sociale momenten van den kinderleeftijd. De leeraar van het Lager Onderwijs
vindt hier een degelijk handboek en een uitgebreide oefenstof.
W. Luyten
Hygienische voorlichting. Wenken ter bevordering en instandhouding
van de volksgezondheid. Onder de redactie van Dr. C. Banning. - La
Rivière en Voorhoeve, Zwolle, z.j., 208 blz., geb. fl. 5.25.
'Hygiënische voorlichting' is een boek voor dezen tijd: de hier samengebrachte artikels
houden gedachten en raadgevingen in, die door het oorlogsbeuren hyperactueel
geworden zijn: tuberculosebestrijding, volkshuisvesting, voeding in tijden van
schaarschte, geestelijke volksgezondheid in dezen tijd, kindersterfte, bestrijding van
besmettelijke ziekten, hygiëne van de kleeding, sport in buitengewone
omstandigheden. Al de artikels zijn geschreven door een specialist in het vak. Dit
boek kan met veel nut gebruikt worden door allen die werkzaam zijn op het gebied
der volksgezondheid.
W. Luyten
J. DUSAUTOIR, Wat sportlieden moeten weten. - Sobrietas, Antwerpen,
z.j., 59 blz., Fr. 7.
Een voorwoord van Karel Van Wijnendaele, een geestelijk woordje van den
'sportpater' P. Van Clé O. Praem., en een epiloog van den Sobriëtaspionier E.P. Maas
S.J., omlijsten de wetenschappelijke uiteenzetting van E.H. Dusantoir, over alcohol
en spierwerking. Aan de hand van een uitgebreide wetenschappelijke documentatie
en van getuigenissen door vooraanstaande sportlui uit binnen- en buitenland, bewijst
schrijver dat alcoholgebruik voor den sportbeoefenaar nadeelig is.
W. Luyten

Economie
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Revue de la situation économique mondiale. Dixième année 1941/42. Volkenbond, Genève, 1942, 236 blz., Zw. Fr. 10.
Het kader dezer 'Revue' komt nagenoeg overeen met dat van de 'Revue' over de
vóór-oorlogsche jaren. Maar de inhoud is vanzelfsprekend sterk verschil-
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lend: wij vernemen hier talrijke bijzonderheden over den terugslag van 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 fluctuations économiques aux Etats-Unis et dans le Royaume Uni
1918-1922. - Volkenbond, Genève, 1942, 104 blz., Zw. Fr. 6.
Le passage de l'économie de guerre à l'économie de paix. Rapport de
la délé'gation chargée de l'étude des dépressions économiques Première
partie. - Volkenbond, Genève, 1943, 123 blz., Zw. Fr. 4 50.
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 te 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 voorultzicht stelt, wordt ons
aangeboden in het verslag der 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 commerciale entre les deux guerres: propositions
internationales et politiques nationales. - Volkenbond, Genève, 1942,
151 blz., Zw. Fr. 6.50.
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
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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 laat uitkomen. Deze beknopte en
zakelijke schets van de geschiedenis der tolpolitiek tusschen de twee wereldoorlogen
is uiterst leerzaam.
K. du Bois
Dr. Michel NEIRYNCK, De loonen in België sedert 1846. Economisch-sociale bibliotheek, Standaard-Boekhandel, Antwerpen, 1944,
278 blz., Fr. 75.
Over het peil van de loonen an 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 uit een 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 vergelijking van de loonen van
1896 met die van 1903 (p. 104 vv.). De groote stijging van de loonen in die 7 jaren
is integendeel duideljjk het resultaat 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 materieelen toestand onzer arbeidersbevol-
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king en dat het een degelijke en onmisbare vergelijkingsbasis levert voor
detailonderzoeken betreffende bepaalde nijverheidstakken of -gebieden.
R. Van Ooteghem
Dr. A. KAMER, Das schweizerische Bankwesen im Jahre 1942. Mitteilungen der volkswirtschaftlichen und statistischen Abteilung der
schweizerischen Nationalbank. 25. Heft. Orel Füssli, Bern, 1943, 163 blz.
Dit overzicht verstrekt ons statistische gegevens, voorafgegaan door een beknopt
overzicht van het Zwitsersch credietwezen, m.a.w. van alle credietinstellingen en
niet enkel van hetgeen in België officieel 'bank' mag genoemd worden. Het laat
interessante vergelijkingen met België toe: ook in Zwitserland stegen, in 1942, de
deposito's bij de banken en de beleggingen bij de spaarkassen. Om reden van het
tekort aan grondstoffen had men een daling der credieten aan particulieren verwacht;
het kwam evenwel uit dat ze gestegen waren. Hiervan worden door den schrijver
verschillende oorzaken aangegeven, o.m. credieten op clearing-vorderingen, voor
werken tot verbetering van den grond, alsook voor passieve luchtbescherming.
K.B.
Ferdinand FRIED, Wending der wereldeconomie. - 2e druk. Opbouw,
Amsterdam, 1943, 414 blz., Ing. fl. 7,50, geb. fl. 8,90.
De stelling van den schrijver is duidelijk: in de Oudheid bestonden enkele groote
cultuurgebieden, die tevens eenigermate economische eenheden waren: Zuiden
West-Europa, Indië, China. Elke groep voorzag uit eigen bodem in zijne essentieele
levensbehoeften, zoo evenwel dat niet iedere handelsbetrekking met andere groepen
uitgesloten was. Het kapitalisme en de economische omwenteling der laatste
tweehonderd jaar riepen een wereldeconomie in het leven: vrijhandel en de algemeen
ingevoerde gouden standaard brachten toen mee dat de gansche wereld ten slotte
verdeeld werd in sterk gespecialiseerde provincies van den wereldhandel. Maar dit
gebeurde terwijl er geen centraal wereldgezag was en de verschillende nationalismen
zich toespitsten. Die brooze eenheid zonder degelijke grondvesten kon dan ook
onmogelijk blijven bestaan. Ze stortte ineen met het gevolg dat wij nu staan voor
een verbrokkeling tot het uiterste doorgedreven. De gevolgen hiervan zijn noodlottig
en zullen een reactie in het leven roepen. Hoedanig zal die nieuwe 'wending' zijn?
Ze zal ons terugbrengen tot een toestand, die op dien uit de Oudheid veel zal gelijken:
tot het ontstaan van enkele groote economische 'blokken', binnen dewelke nagenoeg
alles zal voortgebracht worden wat voor het levensbestaan onontbeerlijk is. Binnen
elk blok zal er een centraal staatsgezag zijn. De afsluiting zal evenwel niet volledig
zijn: tusschen de blokken zullen zich integendeel, op voet van gelijkheid, vruchtbare
handelsbetrekkingen ontwikkelen, tot aller hooger welvaart. Die nieuwe ordening,
door edele nationale beweegredenen geschraagd en door den Staat machtig geleid,
zal tevens een afbreken inluiden met het egoïstisch streven naar gewin, het kapitalisme
eigen.
Deze diepgaande studie is de vrucht van lang overwegen en steunt op een
uitgebreide kennis van het economische en van het sociale gebeuren; ze dwingt den
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lezer tot nadenken, tot een vruchtbaar toetsen van zijne eigen opvattingen met die
van den schrijver. De toekomst zal de proef op de som moeten leveren.
K. du Bois
1. Robert JACQUIN, Taparelli.
2. TAPARELLI d'AZEGLIO, Essai sur les principes philosophiques de
l'économie politique. Recueil d'articles publiés dans la Civilta Cattolica
de 1856 à 1862. Traduction française inédite, avec introduction,
bibliographie et notes par Robert Jacquin. - Lethielleux, Parijs, 1943, 405
en 128 blz., Fr. 135 (niet afzonderlijk verkrijgbaar).
Pater Taparelli S.J. (1793-1862) is een sympathieke figuur, ondanks enkele
eigenaardigheden en soms wat onbeholpenheid; hij was vooral een theoreticus, die
zich in praktische bestuurlijke aangelegenheden minder thuis voelde, een tekort
waarvan de terugslag ook in zijne werken voelbaar is.
Hij leefde in een bewogen tijd, in het bewegelijke Italië; zijne hoofdtaak was wat
orde te brengen in de intellectueele verwarring van het begin der vorige eeuw. Hij
deed het door wijze leiding te geven aan het theologisch onderwijs en door zijne
geschriften: hij speelde een voorname rol bij de stichting, in 1850, van het cultureel
tijdschrift Civiltà Cattolica, waarvoor hij talrijke artikels schreef; hij publiceerde een
lijvig handboek van moraalphilosophie: het Saggio theoretico di Dritto naturale
(1840-43). Zijn bewogen leven en zijne intellectueele bedrijvigheid worden door
den heer Jacquin zakelijk beschreven en besproken. Als het ware om de proef op de
som te geven, publiceerde hij, in een afzonderlijken band, de vertaling van enkele
artikels van Taparelli uit de Civiltà. Ze brengen ons tot het besluit, dat Taparelli èn
een schrandere polemist was èn een zelfzekere moralist. Hij klaagt het amorale van
de liberale economic heel scherp aan, zoodanig dat hij misschien wel eens de
werkelijke bedoeling der schrijvers niet volledig vatte. Waar hij tot opbouwen
overgaat, verplicht hij ons te besluiten dat hij minder economist is dan moralist.
K. du Bois
Dr. A. KAMER, Sach-Versicherung. - Leitfäden für das
Versicherungswesen, herausgegeben von der schweizer. Kommission für
Versicherungsfachprüfungen. Band V. Herber Lang & Co., Bern; Schweiz.
Kaufmännischer Verein, Zürich, 1943, 154 blz.
Een zakelijke en duidelijke handleiding, die de hoofdzaak leert omtrent private
zakenverzekering in Zwitserland, vooral over de brandverzekering. Deze laatste
berust, nl. bij 10 private maatschappijen en bij kantonale ondernemingen, die het,
dank aan voordeelen in zake fiscale lasten, voor de particuliere ondernemingen
bijzonder lastig maken. Beide groepen zijn nagenoeg even belangrijk.
B.V.
Dr. Helmuth WILL, Die deutschen Sparkassen. Entwicklung. Organisation. - Bedeutung. - 2e uitg. Kohlhammer,
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Stuttgart, 1942, XII en 180 blz., RM. 4,90.
De Duitsche spaarkassen zijn gemeentelijke of intergemeentelijke instellingen.
Midden 1939 telde men ongeveer 3.000 spaarkassen met 12.000 bijkantoren; ze
beheerden 18,8 milliard RM aan spaargelden. De spaarkassen zijn in 22 Sparkassenund Giroverbände gegroepeerd, welke op hunne beurt samengebundeld zijn in het
Deutsch Sparkassen- und Giroverband met zetel te Berlijn. Het valt onmiddellijk op
dat deze i n r i c h t i n g aanzienlijk verschilt met de onze: 12.404 millioen Fr. in de
ééne Spaar- en Lijfrente kas en 1.200 millioen Fr. in de overige spaarkassen (einde
1942; sedertdien stegen de beleggingen aanzienlijk), maar evenveel ontvangst- en
afleveringskantoren als postbureelen. Concentratie en tevens decentralisatie zijn dus
in België tot het uiterste doorgedreven, niet zonder groote voordeelen, zoo voor de
spaarders als voor de spaarinrichting zelf, die veel leniger met de haar toevertrouwde
gelden (de spaargelden en de bijdragen tot staving der lijfrenten) kan werken. Dit
blijkt, meenen wij, overduidelijk uit een vergelijking tusschen de
b e l e g g i n g s p o 1 i t i e k van de Duitsche spaarkassen en die van onze Spaar- en
Lijfrentekas. Deze toch doet naar verhouding veel meer langloopende beleggingen
dan de Duitsche spaarkassen, waarvan de gezamenlijke balans van midden 1939
liquide gelden en kortloopende beleggingen tot een bedrag van 26 % der activa
vermeldt. Hare voornaamste langloopende beleggingen bestaan (in ten honderd der
activa) uit 32 % hypothecaire leeningen, 33,3 % waardepapieren (vooral indien niet
uitsluitend staatsleeningen) en 5 % gemeenteleeningen. De Spaar- en Lijfrentekas
gaf op, einde 1939: 19.477 millioen Fr. beleggingen waarvan 17.788 millioen
'bestendige'. Deze bestonden o.m. uit: 10.021 millioen Fr. Staats- of koloniale
leeningen, 1.856 millioen Fr. obligatiën van Belgische vennootschappen, 2.660
millioen Fr. hypothecaire leeningen, waarvan 2.029 millioen Fr. voor 'goedkoope
woningen'. De 'voorloopige' beleggingen bedroegen slechts 1.689 millioen Fr. en
men weet dat de meeste ervan feitelijk langloopend zijn. De liquide middelen
bedroegen slechts ongeveer ½ milliard Fr. Is dan de liquiditeit voldoende
gewaarborgd? De Spaar- en Lijfrentekas is meer terughoudend dan de Duitsche
spaarkassen waar het hypothecaire leeningen betreft en ze bezit overvloedige
staatsfondsen die ze zoo noodig bij de Nationale Bank kan verpanden. De
ondervinding bewees dat deze waarborgen voldoende zijn.
Wie deze vergelijking verder wil doorzetten, raadplege het zakelijk werk van Dr.
Will.
K. du Bois
Prof. K.A. BHATTA und Dr. Ch. SCHLOTKE-SCHROER, Die
Wirtschaft Südostasiens im englischen Krieg. - Wirtschaftsschlaglichter
Band 5. Lutzeyer, Leipzig, 1942, 76 blz., RM.
Dit werk wil 'einen klaren Blick über die allgemeine wirtschaftliche Lage Südund
Südostasien in ihrer Entwicklung während der englischen Kriege geben'.
Het schetst eerst de economische ontwikkeling dier gewesten vóór den wereldoorlog
van 1914-18. Hierop volgt de beschrijving van den terugslag van dien oorlog,
vergeleken met de uitwerkselen van den huidigen oorlog. Over de periode 1914-1920
worden ons zeer leerrijke gegevens verstrekt; het verschijnen van dit werk in 1942
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maakte het vanzelfsprekend onmogelijk gegevens op te bouwen die tegenwoordig
nog actueel mogen genoemd worden.
B.V.

Varia
Die Suverlicke Boexskens. - Pro Arte, Diest, 1933.
7. August VAN CAUWELAERT, Karel Van de Woestijne, een synthese,
71 blz., geïll. Fr. 18.
8. Thilda DECKERS, Erasmus de veelomstredene,, 91 blz., geïll., Fr.
18.
9. Prof. Dr. Leo VAN DER ESSEN, De gulden eeuw ooozer
christianisatie, VIIe-VIIIe eeuw, 136 blz., geïll. Fr. 25.
10. Dr. R.B.M. LENAERTS, Johan Sebastian Bach, Drie voordrachten,
90 blz., met beeltenis van Bach, Fr. 18.
11. Ernest VAN DER HALLEN, Steden in vlammen, 71 blz., met
teekeningen. van Frans Mertens, Fr. 18.
12. Dr. Albert VAN DRIESSCHE, Andreas Vesalius, 99 blz., geïll., Fr.
18.
13. Prof. Dr. Jozef MULS. Memling, de laat-gothische droom, 75 blz.,
geïll., Fr. 18.
Aug. Van C. belicht in een stijlvol essai enkele markante aspecten van Van de
Woestijne's poëzie. V.d.W. is de dichter van het getal: opvallend is het auditief,
musisch karakter van zijn gedichten - een muzikaliteit, die nochtans zeer plastisch
gevuld is - en het uitzonderlijk belang van de maat, die tot in het sterkste rhythme
nog immer blijft doorslaan. Hij is de dichter van de volkomen [...]elfbelijdenis,
belijdenis van den meedoogenloozen strijd van aardschheid en bovenzinnelijkheid;
de dichter ook der gelouterde ijlte, der pijnlijke en tevens heerlijk ervaring der
uiteindelijke aardsche onverzaadbaarheid. Zeer interessant als phenomenologie van
V.d.W.'s dichterschap. Misschien wel wordt deze phenomenologie al te gereedelijk
met de concrete psychologie van den dichter vereenzelvigd.
Het boekje van T.D. is een korte karakterschetst van een der interessantste
menschen, die ooit geleefd hebben, Erasmus. Het inspireert zich vooral aan het Cort
verhael van het leven Erasmi van Rotterdam zelfs van hem beschreven, dat in appendix
werd afgedrukt, en geeft een fijnzinnige, psychische analyse der vele van Erasmus
bewaarde portretten.
Over al hetgeen er in onze gewesten vóór de elfde eeuw is voorgevallen weten we
wegens de schaarsheid van de documenten zeer weinig. Nochtans is het in dezen
voortijd van onze cultuur dat zich de meest diepgaande omwenteling voordeed, die
ons land ooit gekend heeft: de kerstening van ons volk. Hier hebben wij in een goede
honderd bladzijden een beeld van de langzame bekeering onzer voorouders. Al is
het geheel met een zekere levendigheid en eenigszins in verhaaltrant geschreven,
toch worden wij op iedere
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pagina gewaar, dat wij te doen hebben met den bevoegden schrijver van 'Etude
critique et littéraire sur les Vitae des Saints mérovingiens de l'ancienne Belgique',
dat iedere regel verantwoord is en op een critisch gebruik van de bronnen steunt. De
auteur doet ons de nog zoo primitieve merovingsche samenleving van de zesde eeuw
inleven en in dit kader zien wij de groote figuren van een Vedastus, een Amandus,
een Eligius, een Willebrordus, een Lambertus, een Hubertus en anderen zich bewegen.
Een korte systematische bibliographie geeft degenen die het verlangen een gelegenheid
tot verdere studie.
Het tiende deeltje bevat den eenigszins gewijzigden tekst van drie voordrachten
in 1943 te Antwerpen gehouden voor het Hooger. Instituut voor Kunstgeschiedenis
en Oudheidkunde. Ze geven een zeer suggestief, synthetisch inzicht in Bach's muziek
met een meer gedetailleerde analyse van de Johannes-Passion, de Matthaeus-Passion
en de H moll-Messe.
Eenmaal rustige, pittoreske steden aan de hemelblauwe zee, hebben
achtereenvolgens Tobroek, Oran, Bizertha, Catana, Syracuse en Napels de
verschrikkingen en de verwoesting gekend van den oorlog. E.v.d.H., die deze steden
vroeger bezocht, laat in deze fijn-humane reisschetsen nog eens gansch hun vroegere
karakteristieke schoonheid herleven.
Dr. A.V.D. schenkt ons een levensbeschrijving van den grooten Nederlander,
Andreas Vesalius, den schepper van de anatomie van het menschelijk lichaam. Aan
de groeiende belangstelling, die in de laatste jaren omtrent Vesalius ontstaan is, komt
dit boekje te geschikter tijde tegemoet.
Het laatste deeltje der reeks is een herdruk van het mooie werkje van Prof. Dr. M.
over Memling, dat reeds bij zijn eerste verschijning terecht den grootsten bijval had
gevonden. Cfr. Streven IX, nr 3, Februari 1942, blz. 262.
Pol HEYNS, Palmzondag. Een volkskundige studie. - De Erfwacht I, De
Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1943, 72 blz., Fr. 15.
Na de twee interessante Erfwacht deeltjes van H. Jespers, is ook deze studie van Pol
Heyns zeer welkom. Bondig en overzichtelijk worden er de vele gebruiken op
Palmzondag in historische rangorde opgegeven.
Zoekt de schrijver den uitleg over het vroeger hier en daar in gebruik zijnde vleesch
derven op Palmzondag, niet te ver? De Zondag zelf werd immers nooit als vastendag
aangezien, en er is dus ook geen reden om in die geplogenheid een compensate te
zien voor het zich te goed doen aan oliebollen en andere heerlijkheden, op dien dag
gebruikt.
Wij missen ook eenigszins het vragenlijstje op het einde, dat het voorgaande deeltje
wél bezat, en dat aan belangstellende 'leeken' toeliet zelf eens, in eigen buurt, naar
gelijkaardige gebruiken rand te kijken, met een tikje methode.
J. Burvenich
Hendrik JESPERS, De Oogst gaat in. Een [...]clkskundige studie. - De
Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1943, 74 - IV blz., Fr. 15.
Een aanloop om de gegevens rond het oogstwerk te verzamelen. Dat hier geen
synthese gegeven kon worden is duidelijk. Maar met den auteur hopen wij, dat velen
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dit werkje zullen doormaken en de handen uit de mouwen steken om in eigen streek
op verkenning uit te trekken. De schrijver geeft daartoe veel goede aanduidingen,
die zullen beletten dat beginnelingen al te voorbarige besluiten trekken. Misschien
hadden hier of daar herhalingen kunnen vermeden worden. Ook wordt b.v. op blz.
53 het verband niet gelegd voor den uitleg van de 'kariole'-roep, tusschen de
interpretatie van den schrijver, die te recht naar het Kyrie Eleison verwijst, en den
Franschen uitleg door 'Seigneur'.
Warm aanbevolen, niet het minst om de gezonde opvattingen over volksgebruiken.
J. Burvenich
Jan DE SCHUYTER, Sint Niklaas in de legende en in de
volksgebruiken. - Boekuil en Karveel, Antwerpen 1944, 48 blz., Fr. 15.
Jan DE SCHUYTER, Op Signorken, zijn legenden en zijn oorsprong.
- Boekuil en Karveel, Antwerpen, 1944, 123 blz., geïll., Fr. 22.
Deze twee deeltjes van de Karveel-Folklorereeks zijn een mooie belofte. Beide zijn
het werk van den Voorzitter van de Vereeniging van Antwerpsche Folkloristen. Een
ruime documentatie, oordeelkundig aangebracht, laat den belangstellende toe zich
een vast idee te vormen over de behandelde onderwerpen. De taal is een tikje slordig,
het gevolg wellicht van het vele pluizen in het volksche dialect.
Sint Niklaas in de legende en in de volksgebruiken, geeft ons een zeer interessant
overzicht over de beteekenis van den Sint, de vele legenden met haar oorsprong en
onderlinge afstamming, Sint Niklaas als Patroonheilige, Sint Niklaas voortzetting
van een heidensche overlevering, volksgebruiken, enz.
Op Signorken, zijn legenden en zijn oorsprong, schijnt inderdaad een definitief
licht te werpen op het probleem van den oorsprong van die veel omstreden figuur,
waar zelfs hedendaagsche Antwerpenaars en Mechelaars hun strijdlust bij voelen
opkomen. De studie van den heer de Schuyter, aangevuld door interessante addenda
van Jozef van Balberghe, weerlegt klaar en duidelijk de zeer verlokkelijke legenden
van Collin de Plancy en Bogaerts, bouwt aan de hand van archief en overgeleverd
volksgebruik de nuchtere theorie op van den Spaanschen invloed van Cervantes, in
een gebruik dat tot doel had 'een doordraaier tot voorwerp van verachting te maken,
tot recreatie van de kermisgasten', en besluit: 'dat die smijtpop met een Antwerpsche
overlevering niets te maken heeft' (blz. 94).
Talrijke illustraties, in appendix aangebracht maken van deze twee deeltjes een
mooie bijdrage tot heemkundige verrijking van ons land.
J. Burvenich
Dr. Wilhelm STUCKART, Dr. Harry v. ROSEN v. HOEWEL, Dr. Rolf
SCHIEDERMAIR Der Staatsaufbau der Deutschen Reichs in
systematischer Darstellung (Neues Staatsrecht III). - Neugestaltung von
Recht und Wirtschaft. 13. Helft, 4. Teil. W. Kohlhaanmer, Abteilung
Schaefer, Leipzig, 1943, 174 blz., RM. 3,60.
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Dr. Heinz MUDLER, Dr. Fritz REUTER, Oeffentliches Haushaltsrecht
in Reich, Landern und Gemeinden. - Neugestaltung von Recht und
Wirtschatft. 14.
Heft, 6. Teil, Kohlhammer, Abteilung Schaefer, Leipzig, 1943, 100 blz.,
RM. 2.60.
Deze beide uitgaven uit de reeks Neugestaltung von Recht und Wirtschaft munten,
naar gewoonte, uit door klaarheid en methode. De eerste leert ons de hoofdzaak over
de politieke inrichting van het Reich; de tweede hoe zijn financiewezen doelmatig
in zijne geldelijke behoeften voorziet.
B.V.
R. VAN OS, De volksprent in Vlaanderen en elders, De Seizoenen-reeks
n. 37. - Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1943, 79 blz. geïll.
Een interessant boekje over de verschillende soorten van volksprenten, die
hoofdzakelijk in de vorige eeuw zoo een groote verspreiding hebben gekend:
godsdienstige prenten, Driekoningenbrieven, Nieuwjaarswenschen, militaire prenten,
prenten van volkswijsheid, theaterdecors, met natuurlijk ook het beroemde ganzenblad
en de Turnhoutsche kinderprenten, waarmede de groote menschen van nu eens de
gelukkigste uren van hun jeugd hebben gevuld, en waarbij de meeste
kinderprentenboeken van onze dagen met hun bioscoop- en detective-romanachtige
sensatie voor cowboyhistories en schietpartijen zoo ver ten achter blijven. Dit alles
een wereldje van onverschrokken romantisch en scheppende fantasie, dat jammer
genoeg dreigt te loor te gaan.
L. Vander Kerken
A.M. LEROY, Hoe leg ik een goed examen af? Gouden raadgevingen
voor examinandi. - Debruine, Gent, z.j., 100 blz., Fr. 30.
De ondertitel is een weinig aanstellerig, het omslagblad nog meer. Nochtans wordt
hier geenszins kwakzalverij ten beste gegeven: de schrijver laat ondubbelzinnig
uitkomen dat zonder ernstige studie 'de weg naar het geluk' (op het titelblad)
onmogelijk afgelegd kan worden, ja zelfs niet door middel van studie uitsiuitend
onder den 'bloktijd'. College-verzuim laat hij enkel in uitzonderlijke voorwaarden
toe, wanneer nl. de professor zelf het zich te gemakkelijk maakt. De raadgevingen
zijn wijs en zullen den ernstigen student zeer nuttig zijn. Deze toch legt dikwijls zijne
studie onbehendig aan met het gevolg dat inspanning, ja zelfs de laatste weken vaak
overdreven inspanning, het geducht 'zakken' niet vermijden kan, terwijl verstand en
aanleg toelieten een gunstigen uitslag te verwachten. Uit dit werk kan zelfs de
professor leeren, nl. hetgeen hij... vermijden moet.
K. du Bois
Jaarboek 1943. - Uitgave van de Stichting Nederlandsche particuliere
Rijnvaart-Centrale, Rotterdam; Nederlandsche particuliere
Sleepvaart-Centrale, Rotterdam; Nederlandsche particuliere
Binnenvaart-Centrale, Rotterdam, z.j. 384 blz.
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Een jaarboek dat, om zijne overtalrijke praktische inlichtingen, door den vakman
ongetwijfeld hoog geprezen werd. De 'leek' is geneigd te meenen dat varen op stille
binnenwaters, ja zelfs op een stroom als de Rijn, bijna kinderspel is. De ernstige
reglementeeringen en strenge voorschriften, waar de schippers zich aan moeten
houden, brengen hem tot het besef dat zijn vermetel oordeel onderschatting inhield:
vooral in oorlogstijd, maar ook daarbuiten, is dat varen een ernstig en moeilijk iets,
vol van gevaren voor den zorgelooze.
K. du Bois
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VELDE, Anton Van de -, Nele van Ingedal. - Vlaamsche Boekcentrale,
Antwerpen, z.j., 410 blz., gen. Fr. 69, geb. Fr. 85.
VERHEECKE, Marcel, Jacob van Artevelde, het dramatisch meesterwerk van
Cyriel Verschaeve. - Zeemeeuw, Brugge, 1943, 121 blz., Fr. 30.
VERSCHEURE, Léon, Ouderdomspensioenen. - Volkslust, Duffel, 1944, 64
blz., Fr. 7.
VERSTRAETE, Dr. E., Huismerken en sibbenteekens in Vlaanderen. Irminreeks 2. De Burcht, Brussel, z.j., 44 blz. + 9 platen, Fr. 20.
VICTOR, V. Edmond L., Als de zee roept. - Dupuis, Antwerpen, z.j., 290 blz.,
Fr. 30.
VOSMAER, Carel, Amazone. Met inleiding en aanteekeningen door Dr. H.J.
Devos. - Museion. Nederlandsche reeks 1. Manteau, Brussel, z.j., 288 blz., Fr.
30.
VOOYS, Prof. Dr. C.G.N. de -, Inleiding tot de studie van de woordbeteekenis.
- 2e uitg. De Sikkel, Antwerpen, 1943, 80 blz, Fr. 30.
VYVER, F. Van de -, De kleermaker. Geschiedenis, techniek, folklore. - Boekuil
en Karveel, Antwerpen, 1944, 84 blz., 9 platen, Fr. 23.
WACHTER, Leo De -, Repertorium van de Vlaamse gouwen en gemeenten
(Heemkundige documentatie 1800-1940). II. Gemeenten A - G. - De Sikkel,
Antwerpen, 1943, 965 blz., gen. Fr. 280, geb. half linnen Fr. 310, geb. half leer
Fr. 375.
WILLEMS, Joris F.M.P., Was Jan Frans Willems christen? - Boekuil en Karveel,
Antwerpen, z.j., 30 blz., Fr. 12,50.
WITTSTOOK, Erwin, Het bruidsjuweel. Vertaald door Dina en Isa Lateur. Lannoo, Tielt, z.j., 150 blz., gen. Fr. 20, geb. Fr. 36.
Algemeene kunstgeschiedenis. De kunst der menschheid van de oudste tijden
tot heden. Deel II. Onder redactie van Prof. Dr. F.W.S. van Thienen. - De Haan,
Utrecht, 1943, 404 blz., gen. Fr. 210, geb. half leder Fr 285.
Les fluctuations économiques aux Etats-Unis et dans le Royaume-Uni 1918-1922.
- Volkenbond, Genève, 1942, 104 blz., Zw. Fr. 6.
Germanischer Jahrweiser 1944. - De Burcht, Brussel, 1944, 58 blz., Fr. 40.
Hygiënische voorlichting. Wenken ter bevordering en instandhouding van de
volksgezondheid. Onder redactie van Dr. C. Banning. - La Rivière en Voorhoeve,
Zwolle, z.j., 208 blz., geb. fl. 5,25.
Loquela. Vijfde, zesde, zevende aflevering. Blz. 187-330. - Lannoo, Tielt, Fr.
25 per deel.
Het Nederlandsche mystieke proza. Verzameld en ingeleid door Prof. Stefanus
Axters O.P. Mystiek brevier I. - De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen,
1944, 347 blz., gen. Fr. 125, geb. Fr. 155
Le passage de l'économie de guerre à l'économie de paix. Rapport de la
délégation chargée de l'étude des dépressions économiques. - Volkenbond,
Genève, 1943, 123 blz., Zw. Fr. 4,50.
La politique commerciale entre les deux guerres. Propositions internationales
et politiques nationales. - Volkenbond, Genève, 1942, 151 blz., Zw. Fr. 6,50.
Revue de la situation conomique mondiale. Dixième année 1941/42 Volkenbond, Genève, 1942, 236 blz., Zw. Fr. 10.
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Slovaaksche sprookjes. Naar den oorspronkelijken tekst naverteld door Leo
Landsman. - De Kinkhoren, Brugge, 1943, 92 blz., geb. Fr. 40.
Wat weet ge over het sterilliseeren van groenten, fruit en vleesch - Boekuil en
Karveel, Antwerpen, 1944, 44 blz., Fr. 10.
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LOUSSE, Prof. Dr. E., Beschavingsgeschiedenis van de Moderne Tijden. -- 3e
herziene druk. Vlaamsche Drukkerij, Leuven, 1943, 301 blz.
LUDWIG, Otto, Vroolijk Doortje. - Davidsfonds, Leuven, z.j., 269 blz., geb.
Fr. 18, gen. Fr. 22.
MARIANUS, Maria's kapelaan Herman Jozef. - St. Norbertus-Boekhandel,
Tongerloo, z.j., 166 blz. Fr. 28.
MEERSSEMAN, G., O.P., Rembert van Torhout, - Heiligen van onzen stam
De Kinkhoren, Brugge, 1943, 201 blz., gen. Fr. 30, geb. Fr. 40.
MOENS, Wies, De spitsboog. - Wiek op, Brugge, 1943, 132 blz., gen. Fr. 48,
geb. Fr. 65.
MULLER, Leopold, Oude Antwerpsche poortjes. Inleiding van Prof. Dr. Ir.
Stan Leurs. - Boekuil en Karveel, Antwerpen, 1943, Fr. 250, luxe Fr. 900.
NEIRYNCK, Michel, De loonen in België sedert 1846. - Economische
bibliotheek XXI. Standaard-Boekhandel, Antwerpen, 1944, 278 blz., Fr. 75,
PARADE, Felicien De -, Het reigershuis. - Wiek op, Brugge, 1943, 181 blz.,
Fr. 38.
PEETERS, Dr. K.C., Het Vlaamsche volksleven. - Wiek op, Brugge, 1943, 107
blz., 20 platen, Fr. 45.
PICTOR, Petrus, De laude Flandriae. Vertaald, ingeleid en verklaard door Dr.
J. Van Mierlo S.J. - Standaard-Boekhandel, Antwerpen, 1944, 46 blz., Fr. 65,
op Oud-Hollandsch Fr. 150.
PLASSMANN, J.O., De ring van 't jaar. - De Burcht, Antwerpen. z.j.. 148 blz.,
gen. Fr. 52, geb. Fr. 64.
POLS, André, Vijftig jaar Vlaamsche opera. - Boekuil en Karveel, Antwerpen.
1943, 63 blz., Fr. 35.
NOE, W., Wies Moens. De ontwikkelingsgang van een volksch dichter. - Lannoo,
Tielt, z.j., 87 blz., Fr. 22,50.
PUT, Emiel Van -, Gravin Johanna. - Dietsche Gestalten 5. Lannoo, Tielt, z.j.
213 blz., gen. Fr. 25, geb. Fr. 42,50.
PYCK, Joz. Dr. Paed., Wat zal mijn jongen worden? - Familieleven 22
Geloofsverdediging, Antwerpen, z.j., 43 blz., Fr. 8,50.
QUICKE, Dr. F., Aardrijkskundige dorpsmonographie. Handleiding bij de
studie van een landelijke gemeente. - De Boeck, Brussel, 1943, 47 blz., Fr.
13,50
RODENBACK, Albrecht, Gedichten. - Lannoo, Tielt, z.j., 299 blz., geb. Fr. 50.
RUTGEERS, A., Vlaamsche uithangborden en gevelsteenen. - Irmin-reeks 3.
De Burcht, Brussel, z.j., 71 blz., Fr. 20.
RUTTEN, Dr Math., De esthetische opvattingen van Karel Van de Woestijne.
Liège CII. Faculté de Philosophie et Lettres, Luik, 1943. XVI - 295 blz.,
-Bibliothèque de la Faculté de Philosophie et Lettres de l'Université de Fr. 100.
SCHAUMANN, Ruth, De zwarte Valentien en de witte Osanna. - Davidsfonds,
Leuven, z.j., 216 blz., gen. Fr. 18, geb. Fr. 22.
SCHEERS, Alfred, O.F.M., In het paradijs der kinderen. Foto's van P. Longinus
De Munter O.F.M. -, Lannoo, Tielt, 1944, 63 blz., Fr. 125.
SCHOUWENAARS, M.C., Wat zal ons meisje worden? - Familieleven 22.
Geloofsverdediging, Antwerpen, z.j., 41 blz., Fr. 8,50.
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SCHUITER, Jan De -, Op Sinjorken. Zijn legenden en zijn oorsprong. - Boekuil
en Karveel, Antwerpen, 1944, 124 blz. +16 platen, Fr. 22.
CHUITER, Jan De -, Sint Niklaas in de legende en in de volksgebruiken. Boekuil en Karveel, Antwerpen, 1944, 48 blz. + 15 platen, Fr. 15.
SCHURMANS, M.F., S.J., Bloedgetuigen van Christus. Martelaarsdocumenten
uit de eerste eeuwen der Kerk. - 2e druk. Romen. Roermond, 1943, 230 blz.,
Fr. 48.
SCHWARTZ, Eduard, Fünf Vorträge über den griechischen Roman. - 2e uitg.
De Gruyter, Berlijn, 1943, 156 blz., Rm. 4.
SMITS, Dom A., Betrekkingen tussen Vlaanderen en Zuid-Afrika. - Wiek op,
Brugge, 1943, 254 blz., gen. Fr. 75, geb. Fr. 95.
SOENEN, Prof. Dr. R., Enkele begrippen over ras en rassenkunde. - Irminreeks
1. De Burcht, Brussel, z.j., 53 blz., Fr. 20.
STORM, Theodoor, Zulke vader... Twee novellen. - Davidsfonds, Leuven, z.j.,
185 blz., gen. Fr. 18, geb. Fr. 22.
TARDIF DE MOIDREY, René, Het Boek Ruth. Voorafbeelding, aanpassing,
volmaaktheid, kloosterstraat. Vertaald door Joris Caeymaex. - Lannoo, Tielt,
1944, 112 blz., Fr. 22.
TIMMERMANS, Felix Vertelsels (Tweede Bundel). Illustraties van Tonet
Timmermans. - De Kinkhoren, Brugge, 1943, 99 blz., geb. Fr. 40.
TINBERGEN, Dr. J., Economische bewegingsleer. - 2e druk. Noord-Hollandsche
U.M., Amsterdam, 1943, 274 blz.
UTEN, L., S.J., Het groeiende Godsrijk. Een proeve van katholieke missieleer.
- Lannoo, Tielt, 1943, 128 blz., gen. Fr. 25, geb. Fr. 42,50.
VAEL, H., Pasteur, pionier der wetenschap. - Davidsfonds, Leuven, z.j., 178
blz., Fr. 20.
VALK, Dr. H.M.A. van der -, De geld- en kapitaalmarkt. - 2e druk. Van der
Wiel, Arnhem, 1943, 147 blz., geb. fl. 6,25.
VALVEKENS, Dr. P.E., Philips II. Koning van Spanje, Vorst der Nederlanden.
- Historische bibliotheek. De Kinkhoren, Bruggee, 1944, 239 blz., gen. Fr. 75,
geb. Fr. 95.
VANALDERWEIRELDT, Dr. R. en Gerard VERBRUGGEN. Handboek van
het fabrieksboekhouden ten dienste van het middelbaar onderwijs en de practijk.
- De Vlaamsche Drukkerij, Leuven, z.j., 312 blz., Fr. 60.
(Vervolg op voorgaande bladzijde.)
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Boeken bij de redactie toegekomen van 21 Dec. '43 tot 20 Maart '44
Bespreking in de mate van het mogelijke
ABERT, Solvic, Toen Themis faalde. - Patria, Antwerpen 1944, 613 blz., geb.
Fr. 105.
ACKERE, J. Van -, Inwijding in de meesterwerken van het klavier. Standaard-Boekhandel, Antwerpen, 1943, 199 blz., Fr. 45.
AERTS, Lambert, De aanbidding van het Lam Gods. Een kunst-kritische studie
over het meesterwerk der gebroeders Van Eyck. - 2e uitg Pro Arte, Diest, 1943,
64 blz., 66 illustr., geb. Fr. 65.
AMMERS-KULLER, Jo van -, Indien erlebtes und erschautes aus
Niederländisch-Indien. Aus dem holländischen von Eva Schumann. - Meinhold,
Dresden z.j., 149 blz., geïll., Rm. 7.
AULAND, Frans De kleine vluchtelingen. - Vlaamsche Boekcentrale, Antwerpen
z.j., 102 blz., gen. Fr. 20, geb. Fr. 34.
BADEN, Hans Jürgen, Mensch und Schicksal. - Hanseatische Verlagsanstalt,
Hamburg, z.j., 187 blz., Rm. 5,60.
BAEKELMANS, Lode, Klein panopticum. - De Sikkel, Antwerpen, 1944, 180
blz. gen. Fr. 45, geb. Fr. 60.
BEREND, Eduard, Jean Paul und die Schweiz. - von Huber, Frauenfeld z.j.,
132 blz., geb. Zw. Fr. 4.
CRICK, Jef. P.P. Rubens. De roman van zijn leven. - Boekuil en Karveel,
Antwerpen, 1943, 252 blz., gen. Fr. 95, geb. Fr. 125, luxe Fr. 220.
BOSCHVOGEL, F.R., Peter Benoit. - Dietsche Gestalten 11. Lannoo, Tielt,
1943, 141 blz., gen. Fr. 20, geb. Fr. 30.
BERKHOF, Aster, De student gaat voorbij Nuttelooze beschouwingen over
nuttige dingen. - De Kinkhoren, Brugge, 1944, 151 blz., Fr. 35.
BEURLEN, Karl, Geologie und Paläontologie. - Winter, Heidelberg 1943, 196
blz., Rm. 3,20.
BOERWINKEL, Dr. F., De levensbeschouwing van Marcellus Emants. Een
bijdrage tot de kennis van de autonome burger der negentiende eeuw - Ten
Have, Amsterdam, 1943, 180 blz.
BONUS, Arthur, Isländerbuch. Sammlung altgermanischer Bauern- und
Köningsgeschichten. - Calwey, Müchen, z.d., 397 blz., Rm. 4,80.
CAESAR, C. Julius, De Gallische oorlog (Boek I en II) in het Nederlandsch
vertaald door R. De Pauw. - Standaard-Boekhandel. Antwerpen 1943, 68 blz.,
Fr. 6.
CLEENE, N. De -, Inleiding tot de Congolcesche volkenkunde - Zaïre Van
Dieren, Antwerpen, 1943, 159 blz., Fr. 40.
COLOMA, L., S.J., De kleine Pilatus. Uit het Spaansch vertaald door Jozef
Simons. - 5E druk. Van Mierlo-Proost, Turnhout, 1944, 82 blz., Fr. 10.
CROMBRUGGEN, Paul Van -, Kinderliederen. - Boekuil en Karveel,
Antwerpen, z.j., 11 blz., Fr. 22,50.
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CROMBRUGGEN, Paul Van -, Negen geestelijke kinderliederen. Wees gegroet.
Tekst van Camille Melloy. - Boekuil en Karveel, Antwerpen, z.j., 11 blz., Fr.
22,50.
CROMBRUGGEN, Paul Van -, Sprookjesweelde. Sprookjes uit verschillende
landen. Geïll. door Maria Truyens. - Boekuil en Karveel, Antwerpen, z.j., geb.
Fr. 36.
DAYE, Pierre, Problèmes congolais. - Les Ecrits, Brussel, z.j., 295 blz.
DELEN, A.J.J., Teekeningen van Vlaamsche meesters. - Standaard-Boekhandel;
Antwerpen, z.j., 168 blz. tekst. CXXI blz. platen, Fr. 300.
DEMEDTS, André. Mannen van de straat. - 2e druk. De Kinkhoren, Brugge,
1944, 225 blz., gen. Fr. 40, geb. Fr. 50.
DESSEL-POOT, Marie van -, Van water en land. - Meddens, Brussel, z.j., 143
blz.
DEWACHTER, Richard, De worsteling. - Zonnewende, Kortrijk, 1943, 283
blz.
DUSAUTOIR, J., Wat sportlieden moeten weten. - Sobriëtas, Antwerpen z.j.,
49 blz., Fr. 7.
DYCKHOFF-CEUNEN, De vechter. - Davidsfonds Leuven, z.j., 157 blz., gen.
Fr. 18, geb. Fr. 22.
FEHRS, Johann Heinrich, De kleine koning. Uit het Platduitsch vertaald door
Jozef Simons. - Van Mierlo-Proost, Turnhout, 1944, 167 blz. Fr. 15.
GERLOFF, Wilhelm, Die Entstehung und die Anfänge des Getdwesens. - 2e
uitg. Kloostermann, Frankfurt a/M., 1943, 246 blz., gen. Rm. 9, geb. Rm. 11.
GUARDINI, Romano, De geest der liturgie. Uit het Duitsch vertaald door een
Kanunnikes van het H. Graf te Turnhout. - 2e druk. Brepols, Turnhout z.j., gen.
Fr. 27,50, geb. Fr. 37,50.
HALLEN, Ernest Van der -, Brouwer. - De Kinkhoren, Brugge, 1943, 294 blz.,
gen. Fr. 60, geb. Fr. 75.
ISTVAN, Regöczi, Kerstboomtakjes. Veertien oorspronkelijke kerstnovellen
uit Vlaanderen en Hongarije. - Davidsfonds, Leuven, z.j., 191 blz., gen Fr. 18,
geb. Fr. 22.
KREMSER, Rudolf, De vorstelijke rebel. - Were Di, Antwerpen, z.j.. 352 blz.
KRIEKEMANS, Dr. A., Moderne karakteriologie. - Philosophische Bibliotheek.
Standaard-Boekhandel, Antwerpen, 1943, 349 blz., gen. Fr. 75, geb. Fr. 95.
LAGERLOEF, Selma, Niels Holgersson's wonderbare reis. Naar het Zweedsch
door Margaretha Meyboom. - De Keure, Antwerpen, z.j., 522 blz. Fr. 105.
LENDVAI-DIRCKSEN, Erna, Vlaanderen's Germaansch volksgezicht. - De
Burcht, Brussel, 1943, 82 blz., gen. Fr. 60, geb. Fr. 75.
LOBET, Marcel, Godefroid de Bouillon. Essal de biographie antilégendaire Les Ecrits, Brussel, z.j., 193 blz.
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[Nummer 4]
Bij de verschijningen en de
voorzeggingen van Fatima
door Prof. Mag. Eduard Dhanis S.J.
III. De geschiedenis en de tekst van het geheim
van Fatima(1)
De geschiedenis van het geheim
Men kan de feiten van Fatima niet behandelen, zonder herhaaldelijk op het geheim
te stuiten, door de hemelsche bezoekster aan de zienertjes toevertrouwd. Wij moesten
het dan ook meer dan eens reeds in het vorige artikel vermelden. Wij zagen in het
bijzonder, dat het aan de kinderen werd medegedeeld den 13en Juni of den 13en Juli
van het jaar 1917(2), en dat het vier-en-twintig jaar later, in 1941(3), openbaar werd
gemaakt door Lucia, de zienster die kloosterzuster is geworden. Maar de
bekendmaking van 1941 werd voorafgegaan door een voorbereiding en als het ware
een voorspel. Nu wij onze onderzoekingen op het geheim van Fatima willen
concentreeren, zal het nuttig zijn eerst de geschiedenis van zijn bekendmaking na te
gaan. In de verhooren van Kanunnik Formigâo(4) spreken de zieners meer dan eens
van hun geheim. Francisco heeft, zooals gewoonlijk, de woorden van de Dame niet
gehoord; maar de ziensters mochten ze hem mededeelen. Het hoeft ons niet te
verwonderen, dat de antwoorden der kinderen zoo goed als niets bekend maken over
den inhoud van het geheim. Volgende trekken komen nochtans aan het licht: vooreerst
heeft het geheim niet alleen voor één der zieners belang, het werd medegedeeld voor
het goed van ieder van hen(5); ten tweede zou het volk, indien kenis kreeg van het
geheim, er reden tot droefheid in vinden. Deze tweede trek geeft weliswaar alleen
de gedachte van Francisco en van Jacinta weer (6); Lucia was van oordeel dat het volk
ongeveer gestemd zou blijven gelijk het was(7).
Het is mogelijk, dat Jacinta enkele malen op den inhoud van het geheim heeft
gezinspeeld bij de gesprekken die zij voerde met Zuster Maria der Purificatie Godinho,
in de laatste weken van haar kort leven. Het was in 1920 te Lissabon, waar het kind
heen gevoerd was om een heelkundige bewerking te ondergaan. Zuster Godinho (1) Zie het eerste deel van deze studie in Streven, dl. XI, April 1944, blz. 129-149. Op blz. 131
van dit vorig artikel staat dat de eerste verschijning van Fatima plaats greep op 13en Maart.
(2)
(3)
(4)
(5)

(6)
(7)

Het is een zetfout; men gelieve te lezen 13en Mei.
Zie vorig artikel, blz. 132.
Zie vorig artikel, blz. 143.
Zie vorig artikel, blz. 133.
Zie de MONTELO, Les grandes merveilles de Fatima, Parijs, 1930, blz. 64, 75, 88. Nochtans,
op een vraag die daaraan toegevoegd wordt: 'Zult gij door dat geheim den hemel verdienen?'
antwoordt Jacinta: 'Neen' (op cit., blz. 75).
Zate op. cit., blz. 76, 77, 88.
Zie op. cit., blz. 96. Maar zie ook op blz. 103, waar Lucia liet verstaan dat zij zich het recht
niet toekende te zeggen of de kennis van het geheim het volk zou bedroeven.
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wij vonden reeds de gelegenheid om het te vermelden(8) - was overste van het weeshuis
waarin Jacinta voor twee

(8) Zie vorig artikel, blz. 145, noot 56.
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weken was ondergebracht. Het arme kind, van zijn ouders gescheiden, schonk haar
vertrouwen aan 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 van een groote straf had gesproken waarmede de
Hemel de menschen bedreigde, indien dezen zich niet bekeerden(9). Den 19en en den
30en 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 van deze voorzeggingen, maar hun belang 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 dan een gedeeltelijke maar vervroegde bekendmaking in
moeten zien van het geheim dat Lucia in 1941 aan het licht bracht? Niet precies.
Want het geheim van Lucia noemt Spanje niet, en al rept het over een grooten oorlog
die onder het Pontificaat van Pius XI zou beginnen, het duidt geen jaartal aan 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 van Onze Lieve Vrouw ontvangen had. Deze behelsde de
bedreiging met een vreeselijke straf, een burgeroorlog namelijk die in Portugal zou
woeden en van de stad Lissabon een beeld der hel zou maken(12). Jaren zijn voorbij
gegaan zonder dat deze voorzegging vervuld werd. Men mag zich afvragen of de
Goddelijke 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 van de kleine zieke niet de eenige oorzaak is geweest van een zoogezegde
openbaring. Wij beschikken over te weinig gegevens om deze vragen te beantwoorden.
Maar ziehier wat bij dit alles onze belangstelling ga ande 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 dan 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 Iria, 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
(9) Zie L.G. da FONSECA, S.J., Maria spricht zur Welt, 4e en 5e uitg., Rome, 1942, blz. 146,
noot 1.
(10) Op. cit., blz. 39, noot 1.
(11) Wij zullen zien 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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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
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ga voort met zwijgen over de rest van het geheim'(13). In het geheim is slechts spraak
van 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 10en December 1925 en den 15en Januari
1926, belangrijke openbaringen ontving betreffende de beoefening van 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 van 1927 en
die van 1941.
Tien jaar later trouwens, in 1933, 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 van 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 31en
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 respectievelijk in de levensbeschrijving van Jacinta door E.H. de

(13)
(14)
(15)
(16)
(17)

da FONSECA, Maria spricht ..., blz. 28.
Op. cit. , blz. 253-254.
GALAMBA de OLIVEIRA, Jacinta ..., blz. 195.
Op. cit. , blz. 113.
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) BARTHAS - da FONSECA, Fatima, merveille inouïe , 2e uitg., Toulouse, (1943), blz. 52.
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Oliveira(20), in La Madonna di Fatima door E.H. Moresco(21) en in Le Meraviglie di
Fatima door Pater da

(20) Zie MuJacinta, blz. 105, 113-114.
(21) Zie MORESCO, La Madonna ..., blz. 172-174. Mgr. CRUYSBERGHS (Adveniat regnum
Marioe , 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 de woorden van O.L.V. aan toe, volgens de lezing van E.H. de OLIVEIRA
(op. cit., blz. 81, noot 1).
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Fonseca(22). Deze drie schrijvers hebben het verslag van Lucia persoonlijk kunnen
nagaan. Wij vertalen in zijn geheel den tekst van E.H. de Oliveira, omdat deze ons
het meest getrouw voorkomt. Wij zullen echter de varianten van E.H. Moresco en
van Pater da Fonseca ook aangeven, alleszins voor zoover zij niet totaal onbeduidend
zijn. Telkens zullen wij dan onze voorkeur aanduiden en trachten deze te motiveeren.

De inhoud van het geheim
Het geheim, gelijk het door Lucia opgeschreven werd, bevat twee deelen. Het eerste
geeft een visioen van de hel weer, als een voorspel voor wat volgen zal. Het tweede
behelst een boodschap over de komende straffen der wereld en over de godsvrucht
tot het Onbevlekt Hart van Maria. Onderzoeken we vooreerst het eerste gedeelte:
'Het geheim ', zegt Lucia, 'bestaat uit drie deelen, waarvan ik er twee zal bekend
maken. Het eerste is het visioen van de hel. Onze Lieve Heer toonde ons een groote
vuurzee die onder de aarde leek te zijn. In deze zee waren duivels en zielen gedompeld,
gelijk aan doorschijnende kolen en zwart of bronskleurig, met een menschengedaante.
Drijvend in dezen vuurpoel, werden ze opgetild door de vlammen die uit hen zelf
opsloegen met wolken van rook; langs alle kanten vielen zij neer lijk vonken bij
groote branden, zonder gewicht noch evenwicht, onder gehuil en gejammer van pijn
en wanhoop, die deden beven en sidderen van angst. De duivels waren onderscheiden
van de menschen door hun afschuwelijke en walgelijke gestalte van vreeselijke en
onbekende dieren, maar doorschijnend en zwart. Dit visioen duurde slechts één
oogenblik. Danken wij onze goede Moeder, die ons te voren beloofd had ons in den
hemel op te nemen; anders waren wij, meen ik, van schrik gestorven '(23). Hier kunnen
wij even stil blijven; wij hebben immers het eerste deel van het geheim voor oogen
en daarbij passen enkele aanmerkingen.
E.H. de Oliveira heeft het geheim losgemaakt van den onmiddellijk voorafgaanden
context in het verslag van Lucia. Daarom heeft hij een zin moeten wijzigen die met
dezen context precies den band legde. Ziehier zijn verandering. Wij vertaalden uit
zijn tekst: 'Onze Lieve Heer toonde ons een groote vuurzee, die onder de aarde leek
te zijn'. In de plaats daarvan vindt men bij Pater da Fonseca: 'Toen Onze Lieve Vrouw
de laatste woorden uitsprak die ik mededeelde, scheidde zij de handen zooals zij het
de twee voorgaande maanden reeds gedaan had. De lichtbundel die van haar handen
uitging scheen de aarde binnen te dringen en wij zagen een groote vuurzee'(24). We
hoeven op dit verschil niet in te gaan, dat den grond der zaak niet raakt. Een ander
verschil is het volgende: Pater da Fonseca vermeldt de eigenaardige bijzonderheid
niet van de vlammen die de verdoemden optilden, terwijl zij uit hen zelf opsloegen;
noch vindt men bij hem het raadselachtig voorkomen van zielen en duivelen die
doorschijnend waren en toch zwart of bronskleurig. Het wegblijven van deze
(22) da FONSECA, Maria spricht ..., blz. 172-174. De tekst van het geheim, aangegeven bij
Barthas - da Fonseca, gelijkt zeer sterk op dien welken da Fonseca zelf aangeeft. Zie
BARTHAS - da FONSECA, Fatima ..., blz. 53-54; dezelfde lezing bij C. BARTHAS, Il
était trois petits enfants, nieuwe uitgave, Rijsel-Toulouse, 1943, blz. 73-74. Dit laatste boek
verscheen pas in Nederlandsche vertaling: Van drie kleinen die Maria zagen, Brugge, 1944.
(23) GALAMBA de OLIVEIRA, Jacinta ...,blz. 105.
(24) Maria spricht ..., blz. 37. De tekst van E.H. MORESCO (La Madonna ..., blz. 172) is ongeveer
dezelfde.
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bevreemdende trekken schijnt het gevolg te zijn van een bewuste verbetering. Hun
eigenaardigheid zelf maakt het moeilijk verstaanbaar dat zij zouden toegevoegd zijn
aan een tekst die ze niet bevatte. Maar wederom hoeven wij niet aan te dringen, daar
de zaak van geen belang is.
Verscheidene lezers vragen zich misschien af, wat men over Lucia's beschrcij-
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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 foltering 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 kant 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 dan 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 worden.
Eén 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, door Lucia opgeteekend, geen bovennatuurlijken
oorsprong kan 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
(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 l'enfer, in Supplément de la vie spirituelle, dl. LXI, Oct. 1939-Dec. 1939, blz.
[16]-[41]; H. RONDET, S.J., Les peines de l'enfer, in Nouvelle revue théologique, dl. LXVII,
1940, blz. 397-427.
(26) A.D. SERTILLANGES, O.P., op. cit., blz. 186.
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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
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door een bovennatuurlijke macht, zou het de weerslag zijn van haar onmiddellijke
inwerking.
Maar wij moeten terug naar den tekst van Lucia, om er het overige van het geheim
te lezen. 'Vervolgens ', gaat zij voort, 'hieven wij de oogen op naar Onze Lieve Vrouw,
die ons met goedheid en droefenis toesprak: Gij hebt de hel gezien, waar de zielen
der arme zondaars in neerkomen. Om ze te redden, wil de Heer op de wereld de
godsvrucht vestigen tot mijn Onbevlekt Hart. Indien men doet wat ik u zeggen zal,
zullen vele zielen gered worden en zal er vrede zijn. De oorlog [die van 1914-1918]
loopt op zijn einde; maar als men niet ophoudt God te beleedigen, zal er onder het
Pontificaat van Pius XI een andere en ergere beginnen. Wanneer gij een nacht
verhelderd zult zien door een onbekend licht, weet, dat het beduidt het groote teeken
dat God u geeft vooraleer de wereld om haar misdaden te straffen met oorlog,
hongersnood en vervolgingen tegen de Kerk en den Heiligen Vader. Om dat te
verhinderen, zal ik de toewijding komen vragen van Rusland aan mijn Onbevlekt
Hart en de Communie van eerherstel op de eerste Zaterdagen [van de maand]. Zoo
men naar mijn verzoek luistert, zal Rusland zich bekeeren en er zal vrede zijn. Zooniet
zal het 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. Eindelijk zal mijn Onbevlekt
Hart triomfeeren. De Heilige Vader zal mij Rusland toewijden, dat zich bekeeren
zal, en een tijd van vrede zal aan de wereld verleend worden'(27). Wij hebben thans
geheel het tweede deel van het geheim aangehaald. Men zal opgemerkt hebben
hoeveel het verschilt van het eerste. Het visioen van de hel is verzwonden en men
verneemt een boodschap, de beroemde boodschap van Fatima.

De particularistische en de universalistische lezing
Alvorens deze boodschap te commenteeren, moeten wij haar authentischen tekst
nauwkeurig vastleggen. Want met het oog op een groep onderling samenhangende
varianten, kan men twee lezingen van de boodschap van Fatima onderscheiden; twee
lezingen die van beteekenis opmerkelijk verschillen. De eene kan particularistisch
genoemd worden; het is die van E.H. de Oliveira, die wij uit het Portugeesch
vertaalden. De andere mag universalistisch heeten; wij vinden ze in de Italiaansche
teksten van E.H. Moresco en van Pater da Fonseca. In de particularistische lezing
wordt tweemaal melding gemaakt van de toewijding van Rusland aan het Onbevlekt
Hart van Maria. Deze toewijding, zoo verklaart de Heilige Maagd, zal gevraagd
worden, met de Communie van eerherstel op den eersten Zaterdag van elke maand,
bij het naken van een nieuwen oorlog welke een nog grootere ramp zal zijn dan die
van 1914-1918. De bedoeling van de vraag zal zijn twee zaken te bekomen: de
bekeering van Rusland en het behoud van den vrede. Tusschen deze twee moet men
een verband zien van oorzaak en gevolg: de bekeerinig van Rusland zal den vrede
moeten bewaren. Er staat toch dat, zoo de toewijding niet geschiedt, Rusland, door
een goddelooze propaganda, een verwikkeling van oorlogen en vervolgingen, en de
vernietiging van verscheidene naties zal veroorzaken; kortom de groote ramp
(27) GALAMBA de OLIVEIRA, Jacinta..., blz. 113-114

Streven. Jaargang 11

aangeduid door een opsomming van haar aspecten. De geesel zal woeden, totdat de
toewijding van Rusland, te laat gedaan om hem te voorkomen, hem eindelijk zal
verwijderen. Dank zij deze toewijding, die door den Heiligen Vader zal gedaan
worden, zal Rusland zich bekeeren en de vrede hersteld worden. Men ziet het, dit
alles hangt samen: van den eenen kant zal Rusland de groote ramp door zijn
goddelooze propaganda veroorzaken, van den anderen kant zou de toewijding van
Rusland aan het
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Onbevlekt Hart de bekeering van dat land 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 van 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 land is, Rusland; terwijl het, volgens de andere lezing, de geheele wereld is.
Ten tweede, omdat het aanstoken van den oorlog hier aan de Russische propaganda
wordt toegeschreven, terwijl de andere lezing ze meer in het algemeen wijt aan de
verspreiding van groote dwalingen op de wereld. Men ziet dus meteen, waarom de
andere lezing universalistisch mag heeten. Maar 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 Rusland 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 baalden 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 propaganda. Zoo los liggen de
(28) La Madonna..., blz. 173-174.
(29) La Madonna..., blz. 173; Barthas - da Fonseca 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, oorlogen en vervolgingen tegen de Kerk
verwekken, enz.' (Fatima..., blz. 54; zie ook BARTHAS, Il était trots ..., 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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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
aan de lezing te
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ontdekken, die den oorspronkelijken tekst getrouw weergeeft. Men zal zien dat het
zoo heel moeilijk niet is.

De authentische lezing
Een eerste aanduiding is reeds belangrijk. De particularistische lezing stelt de
toewijding van Rusland aan Maria's Onbevlekt Hart voor, als was deze gevraagd
door Onze Lieve Vrouw, en zij onderstelt dat deze toewijding door den Paus zou
geschieden: 'De Heilige Vader', zegt ze, 'zal mij Rusland toewijden. Maar men hoeft
niet lang na te denken om te zien dat zulke toewijding voor Zijne Heiligheid praktisch
onmogelijk was. Als Hoofd van de Heilige Kerk kan de Paus deze aan Maria's
Onbevlekt Hart toewijden. Als plaatsvervanger van onzen Heer Jezus Christus is hij
belast met de heiligmaking van het menschdom, en kan bijgevolg de wereld aan het
Onbevlekt Hart toewijden. Absoluut gesproken kan hij dat ook voor Rusland doen,
omdat het deel uitmaakt van de wereld. Maar gezien de omstandigheden, is de zaak
veel moeilijker. Schismatiek als religieuze eenheid, marxistisch als politieke eenheid,
kon Rusland door den Paus niet toegewijd worden, zonder dat deze daad als een
uitdaging werd voor de orthodoxe hiërarchie evenzeer als voor de Unie der
Sovjetrepublieken. Dit maakte de toewijding praktisch onuitvoerbaar. Kan men zich
nu wel indenken, dat een ontwikkeld man als Professor Galamba de Oliveira, den
oorspronkelijken tekst van het geheim zou gemeend hebben te verbeteren door de
toewijding van Rusland te stellen in plaats van die van de wereld? Daarentegen
begrijpt men heel goed, dat de auteurs van de universalistische lezing in hun vertaling
van de boodschap van Fatima, geen andere vraag hebben willen laten staan, dan die
van een uitvoerbare toewijding, de toewijding namelijk welke de Paus inderdaad
heeft volbracht. Evenzoo kan men redeneeren over de goddelooze propaganda van
Rusland, die den oorlog zou ontketend hebben. Die zienswijze in de particularistische
lezing is te weinig objectief, dan dat een omzichtig mensch ze in een tekst zou
gebracht hebben waar ze niet in besloten lag. Men verklaart integendeel heel goed
dat vertalers dezen trek hebben willen verdoezelen, en dat zij den oorsprong van den
oorlog dus vaag afhankelijk hebben gemaakt van ontbindende beginselen over de
wereld verspreid.
Men zal wel toegeven dat dit eerste indicium niet waardeloos is; het wordt versterkt
door een tweede. Reeds maakten we gewag van een recenten brief, waarin Lucia
enkele verklaringen voegt bij het geheim. Dit laatste, men zal het opgemerkt hebben,
geeft als voorteeken aan van de groote straf: 'een nacht verhelderd door een onbekend
licht'. Lucia identificeert dat licht met het groote noorderlicht dat in Januari 1938
zichtbaar was. Gaan we nu daarop niet in; maar ziehier wat ze schrijft: 'God heeft
zich daarvan bediend [van voornoemd noorderlicht] om me te laten begrijpen dat
zijn gerechtigheid op het punt was de schuldige naties te slaan, en daarom begon ik
met aandrang de eerherstellende Communie op den eersten Zaterdag te vragen en
de toewijding van Rusland'(31). De laatst aangehaalde woorden zijn een duidelijke
toespeling op de similaire vraag in het geheim. Hier nu, gelijk in de particularistische
lezing, gaat het niet om de toewijding der wereld, maar om die van Rusland.
(31) GALAMBA de OLIVEIRA, Jacinta..., blz. 190. Zie hierboven, blz. 195.
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Zou iemand het bewijs nog onvoldoende achten, ziehier een laatste opmerking.
Drie quantitatief onbelangrijke varianten volstaan, wij hebben het aangetoond, om
van de universalistische lezing iets weinig samenhangende te maken, terwijl de andere
lezing als iets logisch goed gestructureerd voorkomt. Het ware nu wel verwonderlijk,
dat drie onbeduidende wijzigingen, in een tekst zonder vaste gedachtenstructuur,
hem precies de inwendige eenheid hadden verleend die te
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kort schoot. Het is integendeel heel natuurlijk dat zelfs kleine veranderingen nogal
onvoorzichtig in een tekst aangebracht, zijn eenheid zouden breken. Wie dat alles
beschouwt, moet wel, dunkt ons, de particularistische lezing van het geheim voor de
authentische houden.
Om het verschil tusschen de twee lezingen te verklaren, heeft Pater Jongen de
hypothese geopperd, als zouden nieuwe openbaringen aan Lucia ophelderingen
gegeven hebben over den inhoud van het geheim(32). Concreet gezien, moet deze
hypothese ongeveer het volgende beteekenen. Lucia zou in Gods naam verklaard
hebben, dat de toewijding van de wereld in de plaats van die van Rusland Hem
welgevallig zou zijn; dat overigens niet alleen Rusland de verderfelijke beginselen
verspreidde die de wereld naar den chaos voerden. Van deze nieuwe verlichting op
de hoogte gebracht, zouden de schrijvers van de universalistische lezing zich
gerechtigd gedacht hebben, den tekst van het geheim te verbeteren. Dat Lucia zoo
iets zou verklaard hebben is niet onmogelijk, maar de hypothese blijft ongegrond.
Wij hebben aangegeven, welke meer bevredigende beteekenis de schrijvers van de
universalistische lezing konden nastreven, door, op hun wijze, de boodschap van
Fatima te vertalen. Behoeft de vrijheid, welke zij zich veroorloofd hebben, wel een
andere verklaring? Zij kan vergeleken worden met degene welke zij namen, blijkbaar
zonder goddelijke tusschenkomst, ten opzichte van de verslagen van Kanunnik
Formigâo(33). Wat er ook van zij, het komt er vooreerst op aan te weten welke lezing
den oorspronkelijken tekst van Lucia getrouw weergeeft. Daarover nu oordeelt Pater
Jongen precies gelijk wij: het is de particularistische lezing. Maar dan duiken
belangrijke vragen op. Heeft Onze Lieve Vrouw een toewijding kunnen vragen die,
letterlijk genomen, vrijwel onuitvoerbaar was? Heeft zij den oorsprong van den
oorlog kunnen verklaren op een wijze die met de werkelijkheid niet heelemaal strookt?
Deze vragen schijnen wel een ontkennend antwoord te vergen, waaruit zou blijken
dat het geheim, gedurende het vierde van een eeuw, niet geheel onveranderd in Lucia's
geest verborgen bleef.
Hoeden wij ons voor nog voorbarige besluiten. Maar ons commentaar op de
boodschap, waarvan wij nu de authentische lezing bezitten; zal andere bijzonderheden
doen opmerken, die schijnen niet gehoord te kunnen hebben bij de in 1917 vernomen
woorden. Na deze eerder ontgoochelende ontdekking, zullen wij toch niet onderstellen,
dat Lucia heel haar redactie van het geheim zoo maar uit de lucht gegrepen heeft.
Van den eenen kant zullen de waargenomen feiten zulke uiterste hypothese niet
vergen. Van den anderen kant zou het toch zeer verwondelijk zijn, zoo de woorden
van 1917 de redactie van Lucia in geenen deele meer beïnvloed hadden. Men vergete
het niet, wat de getuigen van haar leven ons mededeelen vergt, dat wij niet zouden
twijfelen aan haar goede trouw. Daarbij, te oordeelen naar het zeggen der zienertjes
en vooral naar de visioenen en de bekommeringen van Jancinta(34), zou het geheim
wel iets als de aankondiging van groote straffen bevatten; iets dergelijks bevat ook
(32) Onze Lieve Vrouw..., blz. 81, noot 1.
(33) Zie vorig artikel, blz. 138 - 139. Laten wij de kleine wijzigingen maar rusten aan de
beschrijving van het hellevizioen aangebracht (zie hierboven, blz. 196). Dit alles zou doen
wenschen, dat de verslagen van Lucia volledig werden uitgegeven. P. Jongen vroeg aan E.H.
Moresco of deze uitgave niet zou gebeuren. Hij kreeg volgend antwoord: 'het verslag dat
Lucia aan haar Bisschop zond, is niet gepubliceerd, en ik denk ook niet dat het gepubliceerd
kan worden; om verschillende redenen' (O.L. Vrouw..., blz. 9).
(34) Zie hierboven, blz. 193-194.
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het geheim in de redactie van Lucia. Wij zullen er dus toe komen te denken dat, in
den loop der jaren, bepaalde uitwendige gebeurtenissen en bepaalde geestelijke
ervaringen van Lucia den oorspronkelijken inhoud van het geheim verrijkt hebben.
Maar wij zullen ook blijven staande houden dat de late redactie van het geheim
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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 van Pius XI'(35). De context duidt aan, dat de eerste die van
1914-1918 was. De nieuwe kan alleen de hedendaagsche wereldoorlog zijn. Maar
iedereen weet, dat deze uitbrak den len September 1939, onder het Pontificaat van
Pius XII, die den 2en 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 hedendaagschen 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 internationale 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. Want 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 van den vorigen, waarvan zij al de gruwelen gezien had. De tekst van het
geheim schijnt bij zijn schrijfster zulke geestesgesteltenis aan 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 eens de beschrijving van het uitbreken
van het conflict: '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 van,
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
(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 tweede, zou dit ten
slotte niet belangrijk zijn.
(36) BARTHAS -da FONSECA, Fatima..., blas. 53, noot 2.
(37) Na haar eeuwige geloften (3 October 1934) werd Lucia naar het internaat van Pontevedra in
Spanje gezonden. Zie BARTHAS - da FONSECA, Fatima..., blz. 193.

Streven. Jaargang 11

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 van den indruk die de
vreeselrjke burgeroorlog op Lucia maakte.
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
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inval van het Italiaansche leger in Albanië. Het moge ons volstaan er op te wijzen,
dat deze feiten niet onder het Pontificaat van Pius XI plaats grepen, maar onder dat
van zijn opvolger in Maart en April van het jaar 1939. Kan iemand echter niet
beweren, dat de oorlog in een zekeren zin aanving met een reeks politieke schokken,
rond het einde van het Pontificaat van Pius XI? Hij zal daarbij denken aan het
Fransen-Sovjetisch pact en aan de militaire bezetting van Rijnland (1936); aan den
veldtocht in Ethiopië (1936); aan den Spaanschen oorlog (1936-1939); aan den
'Anschluss' van Oostenrijk bij het Duitsche Rijk (1938); aan de gesprekken te
München, gevolgd door de opname in Duitschland van de streek der Sudeten (1938).
Dit alles, zullen we antwoorden, bereidde de groote ramp weliswaar voor en kondigde
ze aan; maar een voorbereiding van een oorlog is niet, juist gesproken, zijn begin.
Men overdrijft dus, als men beweert, dat door deze schokken of door een gedeelte
ervan de groote oorlog reeds begonnen was. Een overdreven zegswijze kan soms
goed geplaatst zijn in een tekst die ze als zoodanig doet uitkomen. Maar de tekst van
het geheim van Fatima doet dit niet. Wij durven dus niet beweren, dat deze verklaring
stellig de voorkeur verdient boven de eerst aangegevene. Indien men ze echter
verkoos, diende toch een punt van de eerste oplossing, ons inziens, onthouden: te
weten dat de weinig objectieve wijze waarop, in het geheim, het uitlokken van den
oorlog beschreven wordt, best verklaarbaar is door het inwerken van den Spaanschen
oorlog op Lucia's zienswijze.

Het noorderlicht
Het geheim bevat een andere vrij eigenaardige, chronologische aanduiding: 'een
nacht verhelderd door een onbekend licht' zal 'het groote teeken' zijn, dat de straf der
volkeren nabij is. Welnu, in den nacht van 25 tot 26 Januari 1938 werd een ongemeen
wijd verspreid noorderlicht waargenomen, niet alleen in de noordelijke streken, maar
in de meeste landen van Europa. Lucia zelf heeft in dit uitzonderlijk verschijnsel,
het 'onbekend licht' gezien, waar het geheim van gewaagt(38). Gedeeltelijk haalden
wij het uittreksel van haar brief reeds aan, waarin zij beiden samenbrengt. Ziehier
nu den geheelen tekst: 'Uwe Excellentie weet', schrijft zij aan den Bisschop van
Leiria, 'hoe enkele jaren geleden God het teeken vertoonde, waaraan de
sterrenkundigen den naam van noorderlicht hebben willen geven. God heeft zich
daarvan bediend om me te laten begrijpen dat zijn gerechtigheid op het punt was de
schuldige naties te slaan, en daarom begon ik met aandrang de eerherstellende
Communie van de eerste Zaterdagen te vragen en de toewijding van Rusland. Mijn
bedoeling was niet alleen barmhartigheid en vergiffenis voor de geheele wereld te
bekomen, maar inzonderheid voor Europa. In zijn grenzenlooze barmhartigheid liet

(38) Indien men met Kanunnik Barthas meent, dat in het geheim het begin (d.i. een
aanvangsstadium) van den nieuwen oorlog op den oorlog van Spanje wijst (1936-39), zal
men begrijpen dat het 'onbekende licht' alleen de belangrijkste phase van het groot conflict
aankondigt. Indien men eerder de meening toegedaan is, dat het begin (d.i. een voorbereiding)
van den nieuwen oorlog in een serie politieke schokken bestaat die op het einde van Pius
XI's pontificaat plaats grepen, zal men zeggen dat het geheimzinnig licht het groot conflict
zelf aankondigt.
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God mij voelen, dat het vreeselijk oogenblik naderde en Uwe Hoogwaardige
Excellentie weet wel, dat ik Haar op tijd en stond daarvan op de hoogte heb gesteld'(39).
De uitdrukking in het geheim 'een nacht verhelderd door een onbekend licht' zou
beter passen bij een miraculeus natuurverschijnsel dan bij een noorderlicht, ook al
strekte dit laatste zich buitengewoon ver uit en al was het van te voren aangeduid als
voorteeken van bepaalde gebeurtenissen. Het is

(39) J. GALAMBA de OLIVEIRA, Jacinta.... blz. 195 - 196 (zie hierboven, blz. 195 en 200).
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wel eigenaardig, dat Lucia in het glanzend verschijnsel geen waar noorderlicht schijnt
erkend te hebben. Zou ze er anders 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 9en September
1898, den 15en November 1905 en den 26en Januari 1926, werd in België een
noorderlicht waargenomen dat ermede kan vergeleken worden(40). Den 4en Februari
1872 was er een zichtbaar in bijna geheel de noordelijke hemisfeer, en den 2en
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 aangekondigde
straffen. Het blijft nochtans heel redelijk hier omzichtig te werk te gaan. Herlezen
we den laatsten 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
kan 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 groote 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; want 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 vandaag voeg ik er bij: indien zij nu leefde,
dat die zaken zoo dicht bij hun verwezenlijking zijn (que estas coisas estâo tâo 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
(40) Zie S. DE BACKER, L'aurore boréale du 25-26 janvier 1938. in Ciel et terre, 43e jaargang,
1938, blz. 113.
(41) Zie L. RUDAUX, L'aurore boréale du 25 janvier, in La nature, nr. 3020, 1 Maart 1938, blz.
143.
(42) Art. cit., blz. 140.
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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

(43) J. GALAMBA de OLIVEIRA, Jacinta..., blz. 195.
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andere inlichting aan. Men herinnert zich, dat Lucia schreef, enkele jaren na het
groote noorderlicht, hoe zij, daardoor gewaarschuwd, 'de eerherstellende Communie
op den eersten Zaterdag en de toewijding van Rusland'(44) begon te vragen. Heeft de
Bissohop van Leiria aan deze vragen gevolg willen geven? Het schijnt van wel. Want
volgens Pater Roschini lieten de Bisschoppen van Portugal, den 13en Mei 1938, bij
Paus Pius XI een smeekschrift toekomen, waarin zij volgenden wensen uitdrukten:
'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 Bedevaarder 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 door 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 van 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 hadden 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.
(44) Zie de meer volledige aanhaling hierboven, blz. 203.
(45) G.M. ROSCHINI, O.S.M., La Consacrazione a Maria, Milaan, (1943), blz. 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., verschenen in 1939 (BARTHAS
- da FONSECA, Fatima..., blz. 320-321).
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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 van opdracht welke hij de

(47) BARTHAS - 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 van 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 van alle kanten doorstaken' (52); zij begrepen dat ze het
Onbevlekt Hart van Maria zagen, bedroefd om de zonden der menschen. In de derde
verschijning plaatst 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 van de beleedigingen aan Maria's Onbevlekt
Hart aangedaan'(53). Niet alleen de hemelsche boodschappers spreken zoo over Maria's
Onbevlekt Hart; ook de gesprekken van de zienertjes onderling raken, bij verscheidene
gelegenheden, dat onderwerp aan(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 heelemaal in de tweede uitgave van dat werk, de laatste die

(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: 'Aan hem die ze zal beoefenen, beloof
ik hot heil; die zielen zullen door God bevoorrecht worden gelijk bloemen die ik voor zijn
troon breng' (Maria spricht..., blz. 29). Waarom bleef deze zin in de Fransche adaptatie niet
bewaard? Misschien stond hij den schrijver minder aan.
(51) BARTHAS - da FONSECA, Fatima..., blz. 43.
(52) Ibidem.
(53) Op. cit., blz. 51.
(54) Wij hebben hier de tweede uitgave aangehaald van Fatima, merveille inouïe, 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 gedaan waarin
sprake is van het Onbevlekt Hart van Maria (Maria spricht ..., blz. 252). Wij hadden ook de
3e uitgave van Jacinta... door E.H.J. GALAMBA de OLIVEIRA of de 3e uitgave van La
Madonna di Fatima van E.H. MORESCO kunnen aanhalen. 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.
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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

(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 MONTELO, 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 ander 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, dàt over de verschijningen
van den engel namelijk, leek ons reeds vroeger onvoldoende verklaard(58). Zullen wij
een meer bevredigenden uitweg vinden, van 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 aandreef om het te doen'(59). Jammer komt deze verklaring
met de feiten slecht overeen. In den loop van de maand October 1917, ondervroeg
Kanunnik Formigâo 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 van een mededeeling welke
zij zich door God aangezet voelden te verzwijgen. Behalve dat deze uitleg niet heel
waarschijnlijk voorkomt, heeft Jacinta hem van te voren gelogenstraft. Want,
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 boetplegingen 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 van dat zwijgen toevertrouwde,
stelde haar gerust en leerde haar gelijk aan 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. Bevreemdend is het toch dat zoo talrijke en uiteenloopende geheimen
zoo eenparig bewaard werden, door deze kinderen die men met vragen overstelpte.
(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 hoeft 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 merveilles..., blz. 75, 85.
(61) de MONTELO, Op. cit., blz. 75.
(62) BARTHAS - da FONSECA, Fatima..., blz. 281, noot 1.
(63) Zie BARTHAS, Il était trois..., blz. 115-116; BARTHAS - da FONSECA, Op. cit., blz. 159
- 160.
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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 van Onze Lieve Vrouw die bij de oude
geschiedenis van Fatima hooren, en andere die hooren bij de nieuwe.
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Maar zulke tegenspraak is er wel eenigszins Den 27en September 1917 ondervraagt
Kanunnik Formigâo 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 13en October zeggen zou [bij de laatste
ontmoeting dus waarbij zij de kinderen had uitgenoodigd]'(64). Op den avond van den
13en October vraagt de Kanunnik 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 dan? Vanaf de tweede verschijning, die van
den 13en 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 'mij Onbevlekt Hart'; zij vertoont zich daarna met een hart
van doornen omringd(66). Bij de volgende ontmoeting, die van den 13en 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 hooren, dat zij zich slechts den 13en 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 den Bedevaarder naar Fatima haalt dat
visioen aan, waarin Onze Lieve Vrouw tot Lucia zegt: 'Aanschouw, 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 mysteriën van den rozenkrans met het doel mij
(64) de MONTELO, Les grandes merveilles..., blz. 63. De exclusieve vorm ('slechts den 13en
October') dien wij aan dit antwoord geven, beantwoordt aan het oorspronkelijk 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 exclusieven vorm laten opmerken onder denwelken Lucia aan Kanunnik
Formigâo het antwoord van de H. Maagd overmaakte. De moeilijkheid ware geringer, doen
niet weggeruimd, zoo de Dame eenvoudig had geantwoord dat zij zich den 13en October zou
bekend maken. Bij BARTHAS - da FONSECA is de exclusieve vorm van het antwoord der
Dame verdwenen, en dit tot in het 'documentaire deel' dat het proces-verbaal der
ondervragingen van Kanunnik Formigâo weergeeft (Fatima..., blz. 33, 51, 281).
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eerherstel aan te bieden'(69). Dat is, om met Kanunnik Barthas te spreken, 'de groote
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 15en Februari 1926, het
kind Jezus ze aanmoedigde in een nieuw visioen 'om de godsvrucht tot het Onbevlekt
Hart te verspreiden niettegenstaande de moeilgk-

(69) Manual do Peregrino da Fatima, 5e uitg., 1940, blz. 129.
(70) BARTHAS - 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 van Lucia. het
thema van het Onbevlekt Hart tenminste verrijkt kan 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, van bestanddeelen die uit een openbaring voortkomen
niet hinderlijk is? Maar vooreerst is dat betwistbaar, 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 geval, 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 zijn, 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 toewijding als de
(71) da FONSECA, Maria spricht..., blz. 253, 254.
(72) Zie hierboven, blz. 194 -195.
(73) Op 13 Mei 1931, ter gelegenheid van de nationale bedevaart 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, Vie et oeuvres de Ste Marguerite-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 Fatima 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 aanmerkelijke 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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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 vermindert, heeft
men haar wellicht laten opmerken. Naar aanleiding van het geheim schrijft zij
inderdaad aan
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den Bisschop van Leiria: 'Het is mogelijk, 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 profeta) had willen voorstellen; maar ik geloof,
dat het Gods inzicht niet was, toen Hij mij dat 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 blijt 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 leeren. 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. Volgene
de voorzegging, moest de toewijding in den loop 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 veel meer onderstelt dan het afnemen, ja
het eindigen, van de godsdienstvervolging -, leverde stellig stof tot nadenken; en dat
voornamelijk 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
hooren. 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
voor een authentische voorzegging. Daaruit zou niet volgen, dat de teekenen van
min of meer laat gekomem toevoegsels die men in het geheim van Fatima kan
(76) GALAMBA de OLIVEIRA, Jacinta..., blz. 196 - 197.
(77) Men kan een reeks gevallen vinden in Dictionnaire des prophéties et des wracles 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: Le destin de l'Empire allemand et les oracles
prophétiques. Parijs, 1916 blz. 18-30, 62-97. Zie ook A, POULAIN, S.J., Des grâces
d'oraison, 10e uitg., Parijs, 1922, blz. 361 - 362. Zie tenslotte een verbazend geval bij A.
LAMBERT, O.S.B., Sur les 'Escritos posthumos' de la vénérable Mère Rafols, in Revue
d'histoire ecclésiastique, dl. XXIX, 1933, blz. 96 - 107.
(78) Zie hierboven, blz. 204 - 206.
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aanwijzen, alle als waardeloos dienden beschouwd. Maar ongetwijfeld zou er dan
reden zijn, om het deel dat men aan zulke toevoegsels toeschrijft, geringer te maken.
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De opdracht van de wereld aan het onbevlekt hart van maria
Stellig heeft het geheim van Fatima reeds een heel merkwaardig lot gekend; want
duidelijk heeft Paus Pius XII er rekening mede gehouden, toen Hij de Heilige Kerk
en de geheele wereld aan Maria's Onbevlekt Hart toewijdde. Voor deze toewijding
heeft Zijne Heiligheid als datum den 31en October 1942 gekozen; deze dag besloot,
in Portugal, de feesten van het jubeljaar van Onze Lieve Vrouw van Fatima. De
formule van toewijding werd door den Heiligen Vader uitgesproken op het einde
van een door de radio verspreide redevoering gericht tot het Portugeesche volk. Wel
werd niet bepaald Rusland, zooals het geheim het vroeg, maar de Heilige Kerk en
de wereld aan het Onbevlekt Hart toegewijd. Nochtans is hier weer de invloed van
het geheim merkbaar, want de formule van toewijding bevat een aanroeping ten
gunste van Rusland: 'Aan de volkeren die van ons gescheiden zijn door de dwaling
en het schisma; in het bijzonder aan het volk dat U een buitengewone godsvrucht
betoont, aan het volk bij wie er geen enkel huis was dat uw ikone niet uitstelde
(vandaag misschien verborgen en bewaard voor betere dagen), geef den vrede en
verleen den terugkeer tot den éénen schaapstal van Christus onder den éénen en
waren Herder'(79). De invloed van het geheim van Fatima op de daad van den Paus
kan dus niet ontkend worden; men kan zich alleen afvragen welke er de mate van
was.
Drie beschouwingen moeten hier gemaakt worden. Ten eerste werd het verlangen
dat de wereld zou toegewijd worden aan Maria's Onbevlekt Hart reeds meer dan eens
aan den Heiligen Stoel voorgelegd onafhankelijk van de feiten van Fatima. Zoo bij
voorbeeld ter gelegenheid van het Eucharistisch Congres te Lourdes in 1914. Men
had toen aan den Paus gevraagd door zijn legaat de toewijding te laten afleggen in
de stad zelf waar Maria verschenen was. Maar Pius X antwoordde, dat Hij het
verkieslijk vond deze groote daad voor te behouden voor een plechtige en zuiver
Mariale gelegenheid. 'De meeste nationale en internationale Mariale congressen,
voornamelijk die van Freiburg, Parijs, Einsiedeln, Chartres, Liesse (1934), Boonen
(1938), hebben, bij den H. Stoel, hetzelfde verlangen uitgedrukt'(80). Een geheel koor
van stemmen smeekte dus om de toewijding. Bij dat koor voegde zich de stem van
Fatima; zij is de eenige niet waarop Rome antwoordde.
Ten tweede is het van belang de wijze op te merken waarop Rome aan de vraag
van Fatima gevolg gaf. Want de Paus heeft niet letterlijk uitgevoerd wat het geheim
vroeg. De toewijding van de Heilige Kerk en van de wereld, zelfs met een bijzondere
aanroeping ten voordeele van Rusland, is niet precies de toewijding van Rusland.
Het loont de moeite hier een vergelijking te maken met de houding van den Heiligen
Stoel tegenover de bedevaart van Onze Lieve Vrouw van Pellevoisin, in 1876 gesticht
ten gevolge van een openbaring. Ziehier wat Pater Poulain ons daarover mededeelt:
'Bij decreet van 4en April 1900, had de Congregatie der Riten de prenten en beelden
goedgekeurd; maar met deze merkwaardige beperking, dat zij sommige
bijzonderheden deed veranderen die het visioen nochtans had aangegeven, alsook
den titel door de Heilige Maagd gekozen. Zij had evenzoo gehandeld voor het
scapulier en het daarbij hoorende aartsbroederschap. Verscheidene personen besloten
(79) BARTHAS - da FONSECA, Fatima..., blz. 336.
(80) F. PETIT, A.A., Notre-Dame de Fatima. La consécration au Coeur Immaculé de Marie,
Parijs, 1943, blz. 17 - 18.
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uit deze goedkeuringen, dat Rome de werkelijkheid der verschijningen erkende,
waaruit deze godsvrucht voortkwam. In dat opzicht werd het bisdom Bourges het
tooneel van heftige twisten; men viel den Aartsbisschop aan, dien men te voorzichtig
vond. Welnu, bij decreet van 8en September 1904 verklaarde het H. Officie aan dezen
prelaat dat de hoogervermelde goedkeuringen 'geen
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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 dan 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
van 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 daarna met
den primitieven inhoud vermengd hebben.
Een derde beschouwing is van meer algemeenen aard. 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; bij 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
gebied waarin men zelden en moeilijk een volle zekerheid bereikt. 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 verwekken, 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 wereld 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
(81) A. POULAIN, Des grâces..., blz. 404 - 405.
(82) Sint Jan van het Kruis raadt een op zijn minst even sterk voorbehoud aan. Zie in de Geestelijke
Werken van den H. Johannes a Cruce, 2e druk, Brussel, 1932, dl. III, blz. 242 - 243, de
verwijzingen bij het woord 'openbaringen'.
(83) Zie b.v. A. POULAIN, S.J., Des grâces..., blz. 304 - 305. P. da FONSECA beklemtoont dit
punt zeer goed (Maria spricht..., blz. 260).
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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
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goddelijke tusschenkomst aan te nemen. Daardoor heeft hij echter niet beweerd, dat
in zijn oogen de boodschap door Lucia opgeteekend in al haar deelen de woorden
zelf van Onze Lieve Vrouw weergaf. De vrije wijze waarop hij de vraag betreffende
de toewijding van Rusland beantwoordde, heeft werkelijk zulke beteekenis niet.

Algemeen besluit
Het is nu mogelijk een algemeene oplossing van het probleem van Fatima te schetsen.
De visioenen van Onze Lieve Vrouw die de drie herdertjes beweerden in 1917
gekregen te hebben, lijken wel van een bovennatuurlijk ingrijpen voort te komen.
Zij worden gewaarborgd door het zonnewonder, dat de laatste verschijning vergezelde.
Dit wonder berust op stevige getuigenissen en het is redelijk daarin een miraculeus
teeken te zien. Het staat overigens niet alleen. Afgezien van andere atmosferische
wonderen, heeft de bedevaart van Fatima talrijke buitengewone genezingen gekend,
waarvan sommige een grooten indruk maken. De kerkelijke goedkeuring van de
bedevaart en van de verschijningen noodigt ook uit om deze voor authentisch te
houden. Dat alles heeft betrekking op wat wij de oude geschiedenis van Fatima
noemen. Deze heeft schaduwen, maar beslist overwint er het licht.
De nieuwe geschiedenis van Fatima, degene die berust op de verslagen van Lucia,
vergt meer voorbehoud. Zonder het gezond oordeel en de oprechtheid van de
verslaggeefster te ontkennen, moet men vreezen, dat sommige verzinselen in hare
verhalen binnenslopen. De verschijningen van den engel en de miraculeuze Communie
die hij aan de zienertjes zou uitgedeeld hebben, blijven onzeker. Het onlangs openbaar
gemaakt geheim vertoont een vrij complexen toestand. Zijn bestaan is bekend vanaf
1917, en wat de kinderen over zijn inhoud zeer vaag lieten doorschijnen, stemt
overeen met den nu gepubliceerden tekst. Maar verschillende punten leveren werkelijk
moeilijkheden op. De beschrijving van de hel kan met een symbolisch visioen aan
de kinderen verleend overeenstemmen. De boodschap echter van Onze Lieve Vrouw
draagt sporen van verscheidene toevoegingen. Zoo lijkt het weinig waarschijnlijk,
dat Onze Lieve Vrouw de toewijding van Rusland zou gevraagd hebben of dat Zij
het aanstoken van den hedendaagschen oorlog eenzijdig zou hebben toegeschreven
aan de goddelooze propaganda van dat land. De aankondiging van het noorderlicht
wekt eenig wantrouwen op; en het nieuwe thema van Maria's Onbevlekt Hart doet
zich niet in zeer geruststellende omstandigheden voor. Het is niet uitgesloten dat de
hemelsche verschijning de toevlucht tot het Onbevlekt Hart van Maria zou aangeraden
en zelfs de toewijding aan dat vereerd Hart gesuggereerd hebben. Maar te oordeelen
naar de oude geschiedenis van Fatima, heeft het er den schijn niet van, dat de
bezoekster zich bekend gemaakt heeft door te spreken van dat hart als van het hare.
Wij aanvaarden, dat de tekst van de boodschap een kern heeft bewaard die
overeenkomt met de woorden in 1917 vernomen; maar de daar omheen gevormde
korst van latere bestanddeelen lijkt ons niet onbeduidend. Het is waarschijnlijk, dat
vanaf het begin groote straffen aangekondigd werden, en daaruit volgt dan ook heel
natuurlijk, dat van het redmiddel tegen deze kwalen gesproken werd. Maar een poging
om den primitieven tekst weer samen te stellen zou een te onzekere uitkomst geven.
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De redactie van Lucia blijft ons kostbaar, omdat zij, hoe vermengd ook, de echo nog
bewaart van Maria's gezegende woorden. Het gezag van den Paus, die, gelijk wij
zagen, met het geheim van Fatima rekening heeft gehouden, waarschuwt ons tegen
een scepticisme dat te ver zou gaan.
Misschien is men geneigd aan onze oplossing een onvoldoende cohaerentie te
verwijten. Het verzinnen, hoe onschuldig ook, dat wij aan Lucia toeschrijven,
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kan niet ondersteld worden, zal men zeggen, bij de vertrouwelinge van Onze Lieve
Vrouw. De heele geschiedenis van Fatima wordt dus door het aanvaarden van zulk
verzinnen gecompromitteerd. Wij 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 Gods beschikkingen een plaats hebben gevonden. De voornaamste redenen om
ons met de Heilige Kerk aan het Onbevlekt 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 uitnoodiging door een bijzondere openbaring
overgemaakt moet ons hier slechts bijkomstig beïnvloeden. Welnu, zou een groot
getal onder de geloovigen, door het wonderbare aangetrokken, niet geneigd zijn daar
anders over te oordeelen? 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 zullen 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). Zrj 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

(84) Verschillende auteurs hebben onlangs geschreven over de toewijding tot het Onbevlekt Hart
van Maria. Zoo Mgr. CRUYSBERGHS, Adveniat regnum Marioe, Antwerpen, 1943. J.
BITTREMIEUX, Consecratio mundi Immaculato Cordi Beatoe Marioe Virginis,, in
Ephemerides theologicoe Lovanienses, dl. XX, 1943, blz. 99 - 103. G. GEENEN, 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 pastoralium dioecesis Mechliniensis, Mechelen, dl. IV, blz. 437 463).
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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 verrukkelijk

(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 Sanctoe 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; nog wel een geschiedenis van Fatima, maar
ontdaan van haar zuiver 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 van lichtgeloovigheid? Ware dat het
geval, het zou echt jammer zijn. Mochten wij veeleer voor het wonderbare van Fatima,
evenals voor soortgelijke feiten in het algemeen, de bezorgdheid 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 wijsgberig 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 de vraag naar het ééne beginsel,
naar den oergrond van al het stoffelijke dat den mensen 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 aan het bestaan
van een zeer gevariëerde stoffelijke natuurwerkelijkheid die hem omringt. Bij hem
komt zelfs het vermoeden niet op dat dit bestaan, hoe

(1) οί φυσιολόιγοι;?an φύσις natuur en λόγος,, woord of wetenschap.
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dan, ook een bewijs zou kunnen vereischen. Meer nog; gewoon nadenkend. als
handige en zuiver practische mensen, als 'homo faber', en door een natuurlijke,
spontane en overigens noodzakelijke aanpassing aan zijn wereld, verwerft de
natuurlijke mensch een verregaande practische kennis van de voorwerpen die hem
omringen, waarmee, waarin, waardoor hij leeft. 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, bij verder nadenken, tot moeilijkheden, tot problemen. Gewoon
verder levend, maar toch ook 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. Hieruit
groeit voor den menschelijken 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 natuurphilosofen - of, zooals we in aansluiting met
de nep-scholastieke terminologie kunnen zeggen - cosmologen(2).

II Verbreeden der algemeen wijsgeerige problematiek door Plato en en
Aristoteles. dubbele richting bij de oplossing van het vraagstuk der
natuurphilosophie
De vraag door de eerste wijsgeeren in het midden gebracht was deze: welk is de
verklaring, het verklarende beginsel van alle stoffelijke dingen?
Platoon (427-347 v.C.) en Aristoteles (384-322 v.C.) schakelen dit probleem in
een volledig wijsgeerig systeem in. Naast de vraagstukken der denk- en ken-leer,
naast een ethische problematiek, naast het zijnsvraagstuk, stellen ze ex professo 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
(2) Bij neo-scholasticis toeteekent de term 'Cosmologie' gewoonlijk hetzelfde als
natuurphilosophie. In deze beteekenis werd dit woord vooral door- C. Wolf (1679-1754)
gebruikt en door hem verspreid; hij bedoelde er hoofdzakelijk mede de wijsgeerige studie
der anorganische natuur. Voor de moderne natuurkundigen heeft de term cosmologie meestal
een andere beteekenis. Cosmologie beteekent bij hen veelal zoo veel als oosmogonie, de
ontwikkelingsgeschiedenis nl. der hemellichamen; of nog: het geheel der natuurphilosophische
doctrine's over den oorsprong en over de ontwikkeling van de wereld.
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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,
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een cosmos is(3). Beiden nemen ze aan dat er beginselen zijn die in het geheel der
stoffelijke werkelijkheid orde scheppen 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 principieel intelligiebel (verstandelijk kenbaar,
verstaanbaar) voor den menschelgken 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
van het concrete ding (forma, de vorm of de vormelijke oorzaak); en een bepaalbaar
wezensbeginsel, dat de verklaring bieden moer 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 '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 van
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 van het ding voort en drukken precies deze uit. Zoo wordt
begrijpelijk hoe Aristoteles in de studie der hoedanigheden der dingen practisch het
eerste en het voornaamste object der physica (= natuurphilosophie) ziet en dat in zijn
school de studie 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
(3) Κόσμος, zegt A. LALANDE, in zijn Vocabulaire de la philosophie, 'est l'univers considéré
comme un système bien ordonné'.
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Aristoteles: warm-koud; vochtig-droog); 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
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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 algemeen en regel naar die beginselen
geconcipiëerd. Enkele uitzonderingen niet te na gesproken(4), houdt elk denker zich
aan dit schema. De haast dogmatische autoriteit van den 'philosophus' Aristoteles(5)
belet elken anderen uitbouw van de studie van de natuur.
We hunnen 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 van het wezen der natuur dingen. 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 derzelfde 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 tusschen de lengte van een snaar en
de hoogte van den klank die er door wordt voortgebracht. Uit 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 intuïtieve 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 door 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 intuïtie, de samenstelling van een geordend Heelal, geordend,
omwille van wel bepaalbare mathematische verhoudingen in de 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 tusschenwereld:
1) de wereld der Ideeën, een op zich zelf bestaande wereld van eeuwige,
zelfstandige, onveranderlijke werkelijkheden, ideeën genoemd: het goede, het
ééne, 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 alles principieel
veranderlijk en in den tijd 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
(4) ARCHIMEDES b.v. in de derde eeuw vóór Christus; enkele Grieksche en Araabsche of
Joodsche Neoplatonicijnen; ROBERTUS GROSSATESTA (1175-1253) en ROGER BACON
(1210-1293) in de Middeleeuwen; enz.
(5) Vooral in de Middeleeuwen.
(6) Leerlingen van PYTHAGORAS, die omstreeks 580 v. Ch. zijn akmé of bloei-tijdperk had.
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hebben de mathematische werkelijkheden, de eeuwigheid en onveranderlijkheid.
Van de stoffelijke entiteiten hebben ze de eigenschap: vele te zijn in een soort.
Platoon leert nu dat de stoffelijke, veranderlijke wereld ontstaat door een
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participatie, een deelneming aan de eeuwige werkelijkheden uit de wereld der Ideeën,
naar de eeuwige verhoudingen uit de wereld der getallen.
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 werkelijk-heden 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 (500-300
v.C.) had deze opvatting in de eigenlijke 'Academie' eenigen invloed. 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 tweede 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 ongelooflijke
logomachie. Overal, bij elk feit, worden nieuwe 'formae' (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 aan 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
(7) P. DUHEM, La théorie Physique. Son objet, sa structure. Paris, 19142, bl. 180.
(8) Copernicus (1473-1543), Galilei (1564-1642), Kepler (1571-1630), Gassendi (1592-1655),
Descartes (1596-1650), enz.
(9) Men kijke b.v. KEPLER's Mysterium cosmographicum even in.
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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
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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 mensen kan door stage studie deze wereld-structuur weer
achterhalen. Het is principieel mogelijk de harmonische verhoudingen der
natuurwerkelijkheid volledig te begrijpen, en zoo een volledig 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 te werk 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 van 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 Middeleeuwsohe 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 éénige bron van alle zekerheid. Hij voegt er zelfs aan 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 (1828-1893); 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,
(10) Dum Deus calculat, fit mundus.
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en bewezen door een proefneming of minstens door een ervaring, dan wordt ze als
wetenschappelijk waardeloos ter zijde geschoven(11).

(11) N. JUNK, Das Problem der Kausalität in der modernen Quantenphysik. Phil. Jahrbuch, 54
(1941), bl. 298: 'Real ist (voor physici), was principiell beobaohtet ist; oder: Real ist, was
beobachtet wird oder doch wenigstens grundsätzlich beobachtet werden kann'.
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Bij hen die deze stelling als volstrekt algemeen geldend erkennen (b.v. bij de
Neo-positivisten van den 'Wiener-Kreis': Rudolf Carnap, Hans Reicheribach, 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 'Tatsachen-Wissenschaft' 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 natuurweten- schappen 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.

IV Natuurphilosophie, positieve 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 Wissenschaftler', 'des hommes 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 menschelijke
activiteit, lijkt de volledige kennis van de volledige natuur een echte mogelijkheid,
dank zij een groeiend mathematisch apparaat; en dank zij 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
Duitschland, den term natuurphilosophie(13), maar ze waren over(12) Bij A. COMTE (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 Naturgesetze, die in ihr zum Grunde liegen, a priori erkannt werden und nicht
blosze Erfahrungsgezetze sind' (Metaph. Anfangsgründe der Naturwissenschaft (1784).
Vorrede, ed. Cassirer, IV, bl. 370); en 'angewandte Vernunfterkenntnis' (ibid.), in het andere
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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 quantaleer voerde tot twijfels aangaande 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
geval. Volledig uitgewerkt wil dit zeggen, dat Kant klaar het onderscheid tusschen
natuurphilosophie en positieve wetenschap inziet.
Bij FICHTE (1762-1815), HEGEL (1770-1831), SCHEDLING (1775-1854) en in hun school,
wordt dit onderscheid sterk beklemtoond - vooral ten gunste der natuurphilosophie. Bij Hegel
en Schelling vooral worden daarbij a priori allerhande phantastische ideeën over de natuur
geaffirmeerd. B.v. dat de vaste sterren iets als een hitte-uitslag zouden zijn aan het firmament;
dat er maar 7 planeten kunnen zijn (Hegel); entz. Gevolg: ongelooflijk heftige reactie tegen
de natuurphilosophie vooral bij de eigenlek experimenteele en theoretische physici en
scheikundigen. Zoodanig, dat gedurende haast 75 jaar (1840-1910), althans in Duitschland,
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 à l'asprit (1896); enz.
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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

Streven. Jaargang 11

223
1900 rijst. Door de beantwoording 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 van 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 van 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 van 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 nadere bepaling van hun inhoud en van hun voorwerp zou een breedere studie
vereischen, die wij in deze enkele bladzijden niet kunnen uitwerken.
(16) (16) Vooral H. POINOARE (1853-1912); P. DUHEM (1861-1916) en E. LE ROY (1870).
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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
1o Een taal bestaat uit: gesproken en geschreven taal; beter: geïmproviseerde taal
en taal die in formules en teksten werd vastgelegd(4).
De scheidingslijn tusschen de gesproken en geschreven taal trekt men nooit scherp;
daarom gaan we liever van de geïmproviseerde taal uit en de vastgelegde. Zonder
eenig schrijven zouden er weliswaar ook vast zegswijzen, formules en gewrochten
bestaan, zelfs imponeerende 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 en andere schatten! Viel
het schrijven weg: hoe stortte alle traditie ineen; hoe verzwond de kostbaarste kunst!
(1) Wij denken aan werken als: Dr Remi Sterkens Dr Paula Sterkens-Cieters, Inleiding tot de
taalstudie. Drie deelen. 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 verscheidene aanhalen, die onlangs
weer uitkwamen: van De Vooys, van Valkhoff, van Lecoutere en Grootaers, van Overdiep.
(2) Enkele maanden geleden trachtte Dr M. Mesotten 'het nieuwe humanisme' te definieeren
(Streven X, 65-74). Naar den geest van zijn opstel schreven we 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 het
humaniora-onderwijs.
(4) Zie, over de gesproken en de geschreven taal, Sterkens, o.c. I, 16-30.
(5) Waarbij het geheugen en de mnemotechische middelen een groote rol zouden spelen.
Ontegensprekelijk heeft de schrijfkunst de vaardigheid van het geheugen aangetast en
verminderd.
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Met recht mag men dus de indeelingen: gesproken en geschreven taal,
geïmproviseerde en vastgelegde taal, bij elkander plaatsen; beide dekken elkander
voor de drie vierden, en de eene maakt de andere duidelijker.
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De gesproken taal gaat voor; zij is ook altijd de laatste norm, want door haar alleen
is de taal levend. Bij de taal hooren dus - we zijn soms geneigd het te vergeten gelaatsuitdrukking en gebaren, en, voor de woorden en zinnen zelf, het veelvuldige
accent, de verscheiden quantiteit der lettergrepen, het tempo en de melodie van het
spreken. Alles wat op het spreken betrekking heeft, heeft op de taal betrekking, en
wij, door de veelvuldige lectuur vervlakt en gestremd, kunnen ons slechts met een
zekere inspanning een geschreven tekst als gesproken voorstellen; doch dan pas komt
hij tot zijn recht(6).
Heeft de geschreven taal dan geen belang? Integendeel! Zij neemt het altijd
onvoltooide, het losse en nevengeschikte van de improvisatie weg; zij vereenvoudigt
en condenseert de gesproken taal. Zij bewaart en veralgemeent de goed gevonden
uitdrukkingen en zegswijzen; door haar komt de periodische stijl tot stand, de
wetenschappelrjk-technische taal en de verfijnd-poëtische. Zij veralgemeent de taal
in de ruimte: door haar vervloeien de dialekten tot één taalgebruik; zij bestendigt de
taal in den tijd: hoe zouden we zonder haar het verband kennen van het
Middelnederlandsch met ons spreken? Onder woorden en zinnen, die zich schikken
gelijk ijzervijlsel naar de krachtlijnen van een magneet, legt zij een systeem van
ideeën, een geheel van ervaringen. Op de gesproken taal werkt zij in, ongeveer gelijk
de cultuur op de natuur inwerkt, en men dwaalt gelijk Jean-Jacques Rousseau die de
geheele cultuur veroordeelde, wanneer men de geheele taal tot de gesproken taal
herleiden wil(7).
Toch kan een overladen cultuur de natuur altijd ontkrachten en breken; evenzoo
kan de geschreven taal de gesprokene verdringen: dan wordt ze zelf abstract en
rationeel, zonder kleur noch rhythme, arm en koud, of hoogdravend en als oneigen.
Een taal bestaat dus uit: gesproken en geschreven taal, en het evenwichtig
beïnvloeden van de eene door de andere voert de natuur-taal tot cultuur-taal op: een
geschikt werktuig voor de meest verfijnde wetenschap, de meest subtiele poëzie, de
meest looze diplomatie; tegelijk, zij het nog in tengerder vormen, spontaan en
springlevend.
2o Een taal weerspiegelt de vorming, de ontwikkeling en geschiedenis, de
maatschappelijke, geographische en politieke indeeling, de psychologische en moreele
eigenschappen van het volk dat ze spreekt en schrijft.
Als we de taal hanteeren, hoe vaak vergeten we de veelvuldige werkelijkheid die
ze samenstelde! Er zijn machines - een fiets bij voorbeeld - waarvan de bijna
volmaakte vorm lijkt gevonden te zijn; maar tientallen van jaren waren noodig voor
zulk vinden. Het was een tasten en zoeken bij elk onderdeel en bij de geheele
structuur; een nauwgezet afwegen en experimenteeren, bij elke wijziging, van vooren nadeelen; een geleidelijke evolutie van het allereerste tweewielige voertuig (de
zeven-mijlen-laarzen van Duimpje's reus) tot aan de hedendaagsche lichte machine
(6) Hoe is het genieten van gedichten b.v. ons moeilijker geworden, omdat wij te veel met de
oogen lezen, te weinig met den mond! En hoe heeft de poëzie zelf, ten gevolge daarvaan,
zich teruggetrokken in een soort van mystiek, medegedeeld in een geheimtaal!
(7) Er bestaat thans een neiging om de geschreven taal te onderschatten, gelijk zij een eeuw
geleden overschat werd. Zoo neemt men iets weg van de noodzakelijke taalvastheid,
taalzuiverheid, taalstyleering, taalaristocratie. Onder voorwendsel dat men het leven van de
taal zou bevorderen, zet men veel op losse schroeven... In den laatsten 'spellingsoorlog' was
het verschil in de waardeering van de geschreven taal heel opmerkelijk.
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waarmee de renners soms, tweehonderd kilometer ver, meer dan veertig in het uur
afleggen. Alle voorwerpen voor het dagelijksch gebruik werden eerst gevonden en
dan verbeterd; maar geen.
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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 overheersching, geen verovering of verlies, geen machtig pogen
of ingrijpende revolutie, geen bezieling, mode of godsdienst: of het liet sporen na, 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,
zelfstandigheid 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: van dat alles is de taal de weerspiegeling
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.
3o Ieder mensch vormt zijn eigen taal en stijl. Bij een taalkundig volgroeide is die
taal, hoezeer bij de algemeen geldende 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. Gelijk iemand spreekt en schrijft, zoo doet hij het alleen, - en gelijk wij
zijn stem waarnemen, hoog of Jaag, helder 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 aarzeling, 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 persoonlijken stempel(9).
(8) Over de geschiedenis van de taal kan men raadplegen: Dr C.G.N. de Vooys, Geschiedenis
van de Nederlandsche taal in hoofdtrekken geschetst. Tweede uitgave. 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 Nederlandsch.
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 schrijver, 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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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
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een spraakgebrek iemands karakter beïnvloeden, en hoezeer voelen we ons allen, op
een taal aangewezen die we niet beheerschen, verminderd en geknot, verongelijkt
en voorbijgezien, weinig persoonlijk en banaal! Stel een taalvaardige daar tegenover,
iemand die spreken en schrijven kan: hoe weet hij zich te doen gelden, zich te
imponeeren! Soms beluistert hij zich of ziet zich schrijven: dan wordt hij een
comediant, en zijn oppervlakkigheid bedriegt hemzelf nog eerder dan anderen. Neem
zulke onevenwichtigheid echter weg: een ware persoonlijkheid moet taalkundig
volgroeid zijn, en de taalvaardigheid hoort bij de persoonlijkheid. Daardoor alleen
blijft alles harmonisch; zoo wordt het ook vruchtbaar.
Taal en persoon: over de wisselwerking tusschen beide ware meer dan één
verhandeling te schrijven(10). Wij vestigen de aandacht alleen op een daarmee
verbonden vraag: taal en opvoeding. Want elke opvoeding moet ook een opleiding
in zich besluiten tot de taalvaardigheid(11); omgekeerd zou een zuiver-technische
opleiding tot de taalvaardigheid, zonder een geheele opvoeding daaromheen, den
mensch zijn diepe persoonlijkheid eenvoudig ontnemen. Hij werd, moreel gezien,
een sophist en een grootspreker.
4o Taal- en letterkunde, hoewel verscheiden, zijn met elkander vergroeid.
Taalkunde en letterkunde zijn niet precies hetzelfde; zij hooren echter, als benedenen bovenzijde, bij één werkelijkheid. En die ééne werkelijkheid heet: het persoonlijk
leven in zoover het zich mededeelt; meer globaal gezien: het volksleven met
overlevering en geschiedenis.
Na de voorgaande beschouwingen hoeft dat niet meer bewezen. We geven slechts
vluchtig aan wat de taal is, de taalkunde, de letterkunde; daaruit trekken we een paar
besluiten.
a) De taal vooreerst. We onderscheiden deze in gesproken (geïmproviseerde) en
in geschreven (geformuleerde) taal.
De gesproken taal bevat allerhande dialecten, waarvan ééne hoofdzakelijk voor
de algemeene taal tot grondslag dient.
De dialecten bestaan op zichzelf en door zichzelf; overeenkomstig de
bestaansvoorwaarden en de geschiedenis van het volk dat ze spreekt, groeien ze en
volgen hun natuurlijken ontwikkelingsgang. Woordenlijsten en spraakkunst worden
door geleerden wel aangelegd en opgemaakt; zij beschrijven slechts en leggen geen
wet op.
De algemeene taal daarentegen, om historische of geographische redenen meestal
op één dialect geënt, is een cultuurproduct. Zij heeft kracht van wet(12); bij spreken
(10) Met hoeveel nut zal men den ouden Cicero daaromtrent raadplegen. Inzonderheid zijn De
oratore, zijn Orator, zijn Brutus.
(11) Hadden de oude humanisten dan heelemaal ongelijk, wanneer zij het, voor de humaniora,
aanlegden op de 'eloquentia'?
(12) Gelijk er thans een neiging bestaat om de geschreven taal te onderschatten (zie voetnota 7),
zoo bestaat er ook eene om elk taalboek (ook de spraakkunst) voor beschrijvend aan te zien.
Beschrijvende taalboeken moeten er zijn; maar andere moeten de wet stellen. Zonder een
ordenend gezag, dat zelfs gewelddadig kan ingrijpen, komt er nooit een eenvormige, soiled
geconstrueerde en geheel voltooide cultuurtaal tot stand. Onveranderlijk wordt deze, zoolang
ze gesproken wordt, wel nooit; maar ze verleent vastheid en waarborg. Het is ook opmerkelijk
hoeveel gezag de oude en moderne taalzuiveraars (De Vreese, Meert, De Boeck, Schrijvers,
De Tavernier), met recht overigens, voor zich opeischen.
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en schrijven dienen alle gecultiveerden haar getrouw te zijn. Zij verzamelt
taalmateriaal: woorden, zinnen, wendingen, normatieve teksten; van alles legt zij de
beteekenis en de gebruikswijze vast, de morphologische verscheidenheid en de
organische structuur.
Tusschen de gesproken en de geschreven taal, staat zij in het midden. De
geschreven taal is zij niet; maar indiener geen schrijfkunst bestond, kwam

Streven. Jaargang 11

228
ze 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 uit 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 menschelijke 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 ethnologische 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 uitgaande, 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 bedoeling om, het bewaren waard zijn. Zij 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?

(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 taalwetenschap, het
werk van Pater van Ginneken.
(15) Deze taalkunde, de etymologie met als onderdeel de toponomie, heeft in de laatste jaren
verrassende resultaten opgeleverd.
(16) Al bestaat er altijd speling; maar men mag de speling niet 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).
(17) Dat is thans meer dan eens het geval. Een zekere philologie en een levendig taalgevoel gaan
niet noodzakelijk meer samen.
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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

(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 van de woordbeteekenis tot de tropen over, vanzelf van de
woordvoeging tot de stijlfiguren. Wat is de stijlleer overigens anders 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 de taal
naar den stijl; van den stijl naar de letterkunde. Onder '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 passen nog op de rhetorica(22), letterkundige
werkjes en werken reeds vanaf de zesde, stijlpraecepten en stijloefeningen al de jaren
(19) Thans wordt de literatuurgeschiedenis b.v. te veel beoefend. Men dweept met schrijvers
gelijk met filmsterren en sporthelden: een bedenkelijk verschijnsel voor de geïndustrialiseerde
en gedemocratiseerde kunst.
(20) Een humanist is toch iemand die 'stijlvol' leeft; die overigens optreedt 'als harmonisch
ontwikkeld, evenwichtig en volwaardig menschelijke persoonlijkheid' (cfr. Mesotten, l.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 geïgnoreerd.
(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.
(22) De boeken van Sterkens vatten op een bijna volmaakte wijze de taalkunde samen, gelijk ze,
op derde, tweede en rhetorica, kan gerecapituleerd, samengebracht en bijgewerkt worden.
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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 terug-
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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.
1o Het i n d u c t i e f gedeelte der methode kan dan als volgt omschreven: van de
gesproken taal naar het literaire fragment; van het literaire fragment naar het
literaire werk. Onder 'gesproken taal' verstaan we dit: het kind moet, in verscheidene
milieu's, veel leeren opmerken en noemen bij zijn naam, zich gemakkelijk bewegen.
De wereld moet voor hem opengaan(23). Onder 'literaire fragmenten' verstaan we:
gestyleerde teksten, passende en preciese modellen voor alle onderdeden 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 naar de gestyleerde wereld (intuïtief uitgediept en tot een
grootere eenheid teruggebracht)(24); van de gestyleerde wereld naar de schoonheid
(de voedende en zuiverende, de verheffende en verdiepende, die alles doordringt,
omglanst en één maakt).
2o Zoo gingen we tot het s y s t e m a t i s c h e gedeelte reeds over: van de
spraakkunst namelijk naar de stijlleer; van de stijlleer naar de literaire 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 tropen, het eerste
contact met de literaire genres - moet 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 model
naar het groote werk. Of nog: van het hanteeren der taal naar het ontdekken van
den stijl; van den ontdekten stijl naar de onvergankelyke volmenschelijkheid 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

een systematiseerend
gedeelte
praakkunst

gesproken taal
taal

vierde derde

literaire fragmenten of
korte teksten

stijlleer

(23) Dat doel beoogden we in het eerste deel van onze bloemlezing Zuid en Noord (voor zesde
en vijfde).
(24) Op het begrip '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
sfeer.
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stijl
poësis rhetor.

literaire werken

literaire theorie
literatuur
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Nu pas, dunkt ons, kon nuttig werk beginnen. Op het zoo gespannen stramien diende
een gedetailleerd leerprogramma geborduurd; zulke arbeid alleen bracht praktische
hulp!
Veel andere beschouwingen willen ons nog uit de pen: over het hedendaagsche
tekort aan systematisatie(25); over het te weinig inductief vorderen(26); over de keuze
van waardelooze stijlmodellen(27); over de onmacht van veel leeraren om het literaire
kunstwerk te laten spreken...
Maar dit mogen we niet achterhouden. We hebben het taal- en letterkundig
onderwijs eerder naar den vorm dan naar den inhoud behandeld; want de paedagogie
en de kunst stellen vooreerst vorm-problemen. Toch ignoreeren we geenszins de
wisselwerking tusschen vorm en geest: hoe alleen een volstrekte geest den vorm
leven doet, en hoe anderzijds, in een vasten vorm, de geest zich harmonisch ontplooit.
En dit evenmin. Gelijk de inductie en de systematisatie zich harmonisch moeten
vereenigen tot een proefondervindelijk weten; evenzoo het passieve ontvangen en
het actieve oefenen, tot een bewuste vaardigheid. Zonder regelmatige oefeningen
met de pen - voor de taal, voor den stijl, voor elke soort van opstel, voor de versificatie
- wordt de kunst van schrijven nooit geleerd en zelden gewaardeerd. Bij het schrijven
hoort het spreken; niettegenstaande de vele pogingen der laatste jaren vragen we ons
af of de mondelinge oefeningen, in het onderwijs, hun plaats reeds bekleeden. Spreken
en schrijven beïnvloeden toch elkander! Beide vereenigd maken den spreker
machtiger, soberder, aan zich zelf meer gelijk en zekerder van zijn kunnen; zij houden
den schrijver evenwichtiger, frisscher, spontaner, dichter bij de samenleving en bij
de menschelijkheid.

Over bloedtransfusie
door Dr. W. De Weerdt
De groote uitbreiding, die de bloedtransfusie in de laatste jaren aangenomen heeft,
en de technische vaardigheid, waarmede zij thans wordt uitgevoerd, maken het niet
ongewenscht hierover enkele noties mede te deelen.
Hoe ontwikkelde zich deze methode? Wat zijn bloedgroepen, welk is hun belang,
en hoe worden zij gerangschikt?
De overeenstemming der bloedgroepen is overigens niet de eenige vereischte voor
een goede transfusie. In het belang van den zieke of den gewonde zoowel als in het
voordeel van den gever zelf, worden nog andere voorwaarden gesteld.
Bloedtransfusie kan geschieden van arm tot arm; dat is de rechtstreeksche
transfusie. Zij kan ook plaats hebben door het bloed van den gever eerst onstolbaar
te maken, zoodat dit gedurende verschillende dagen bewaard kan blijven en daarna
pas den zieke toegediend. Dat is de onrechtstreeksche transfusie of de transfusie van
geconserveerd bloed.
Om te eindigen zullen we ook een bondig overzicht geven van de verschillende
gevallen waarin de bloedtransfusie als geneesmiddel aangewezen is. Ook in andere
(25) *
(26) *
(27) *
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gevallen als dat van den klassieken uitgebloeden of stervenden gewonden bewijst
zij reddende diensten.
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Geschiedenis van de bloedtransfusie
Sinds lang schijnt de menschelijke geest behept met het verlangen om de krachten
van een stervenden door het toevoegen van nieuw bloed te vernieuwen. Was het
bloed niet sinds immer het symbool van het leven? De krijger van de oudheid dronk
het bloed van zijn gesneuvelden vijand. Hij meende zoo zijn moed en het geheim
van zijn kracht in zich op te nemen. Eeuwen lang stelde men zich met deze superstitie
tevreden. De verhalen daaromtrent leeren ons echter weinig. Bestond er reeds een
echte transfusie van ader tot ader, of werd het bloed alleen maar gedronken? Of nog,
vergenoegde men zich ermede zich met dit geheimzinnige vocht te besproeien? Men
weet er niet veel over.
De Egyptenaren schijnen de eerste geweest te zijn om gebruik te maken van vreemd
bloed in hun pogingen om het leven van hun Pharao's te verlengen. Herophilus,
Plinius en Celsus maken in hun geschriften hier en daar een toespeling op het
overdragen van bloed in een ander lichaam, maar de gebruikte uitdrukkingen, alsmede
soms de dichterlijke vorm van hun werken missen de gewenschte nauwkeurigheid.
Later, in 1492 (Kerkelijke Annalen) verhaalt Raynaldi een poging tot bloedtransfusie
ten bate van Paus Innoeentius VIII. Driemaal, aldus Raynaldi, probeerde men het
bloed van den ouden Paus te mengen met het bloed van een gezonden krachtigen
jongen man, maar driemaal met het noodlottig gevolg, dat de gever stierf. Het feit
dat onder de behandeling lucht in de aders van de gevers was geraakt, was oorzaak
van deze mislukking. Pas in 1616, datum van de ontdekking van den bloedsomloop
door Harvey, begint de geschiedenis van de echte bloedtransfusie. Ongeveer
tegelijkertijd begint men in verschillende landen pogingen aan te wenden tot hetzelfde
doel. Zoo goed als altijd gaat het alleen om transfusie van dierlijk bloed in het
menschelijk lichaam. Allerhande kunstgrepen, als hoornen, beenen, zilveren buisjes,
enz., worden ervoor uitgedacht. We noemen onder vele anderen: de monnik Robertus
van Gabets te Metz in 1651, F. Fotti, lijfarts van Ferdinandus II van Toscana (1654)
en J. D. Major van Leipzig, in 1664. Deze laatste kwam reeds op de gedachte een
stollingwerend middel te gebruiken om de werkwijze te verbeteren, maar slaagde er
niet in een bevredigende verwezenlijking van zijn plan te vinden. Drie eeuwen bijna
zullen moeten voorbijgaan alvorens men daartoe komt. Het is vanzelfsprekend dat
al deze pogingen, uitgevoerd in de volkomenste onwetendheid omtrent aseptie en
antiseptie, tot zeer uiteenloopende resultaten hebben geleid. Vooraanstaande vaklui
uit dien tijd bestreden met klem het nieuwe procédé. De Parijsche Faculteit van
Geneeskunde deed zelfs in 1675 door het Parlement elke bloedtransfusie verbieden.
Harvey's ontdekking werd slechts gedurende een vijftigtal jaren toegepast. Er heerscht
voortaan in de geneeskunde een ware afkeer van de bloedtransfusie. In de
universiteiten wordt er alleen over gesproken als over een geschiedkundig feit. Het
staat vast: elke bloedtransfusie is levensgevaarlijk.
Eerst in de XIXe eeuw, voor een groot deel door het ontdekken van de medische
inspuiting, wordt de bloedtransfusie weer iri eere hersteld. De werken van Bichat
(1800), Dieffenbach (1810), Blundell (1818) en Bischoff (1835) hebben het meest
daartoe bijgedragen. Transfusie tusschen mensch en dier wordt steeds voor gevaarlijk
gehouden, alleen de overgang van mensch tot mensch wordt in aanmerking genomen.
Een korte periode van ongenade treedt opnieuw in tegen het eind van de XIXe
eeuw, tengevolge van het succes in de chirurgie, van het physiologisch serum. Spoedig
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echter zag men in dat deze isotonische oplossing toch niet in staat was om de roode
bloedlichaampjes te vervangen.
De meest belangrijke ontdekking stamt echter uit de XXe eeuw: h e t
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a g g l u t i n a t i e v e r s c h i j n s e l v a n d e r o o d e b l o e d l i c h a a m p j e s . Nu
kwam plotseling het waarom van alle vroegere mislukkingen in het licht te staan.
Een nieuw tijdperk begint: men gaat eindelijk rekening houden met de bloedgroepen.
Daarbij voegt zich dan nog de vooruitgang op aseptisch gebied, de snelle verbetering
van de technische middelen, en vooral de ontdekking van een stabilisator of
antistollingsmiddel voor het bloed. Ongeveer gelijktijdig worden te Brussel (door
Hustin, Maart 1914), te Buenos-Ayres (door Agoste) en te New-York (door Lewisohn)
transfusies uitgevoerd met bloed dat onstolbaar gemaakt werd bij middel van
natrium-citraat.
Sindsdien kent de bloedtransfusie een steeds toenemend succes. In alle landen
worden centra voor bloedtransfusie opgericht, die bloedgevers, of in de best mogelijke
voorwaarden gestabiliseerd bloed ter beschikking houden van den geneesheer.
De huidige omstandigheden hebben ertoe gebracht, dat juist in die landen, die het
meest door den oorlog te lijden hadden, de practische inrichting van de
bloedtransfusiediensten ook het ibest werd georganiseerd.

De bloedgroepen
Wanneer men roode bloedlichaampjes van een reeks individuen mengt met het
bloedserum van anderen, ziet men dat bij een zeker aantal van deze mengsels de
roode bloedlichaampjes samenklonteren om hoopjes te vormen, die reeds met het
bloote oog zichtbaar zijn, en door menging en roeren nog duidelijker worden; bij
anderen daarentegen gebeurt dit niet. Men zegt dan dat er geen agglutinatie is, d.w.z.
dat de bloedlichaampjes homogeen in het serum in suspensie blijven.
Aan een Belgischen geleerde, Jules Bordet, komt de verdienste toe in 1895
aangetoond te hebben, dat sommige roode bloedlichaampjes de eigenschap bezitten
door sommige sera geaglutineerd te worden. Jansky, in 1907, en Moss, in 1909,
stelden vast, dat men al de menschehjke bloedsoorten in vier groepen kan
rangschikken.
Het serum bevat dus een agglutineerenden factor, agglutinine genoemd. De roode
bloedlichaampjes bezitten anderzijds soms de eigenschap geaglutineerd te worden.
Deze eigenschap wordt toegeschreven aan het agglutinogeen. Volgens de klassieke
werken van Moss, Jansky, von Dungern en Hirsfeld bestaan er twee agglutininen α
en β, en twee agglutinogenen A en A. Hierop is de indeeling van de bloedgroepen
gebaseerd.
Naar het voorstel van von Dungern en Hirsfeld worden ze door letters en niet door
cijfers aangeduid. Dit om alle gevaarlek misverstand te vermijden.
Volgens Bruynoghe
Volgens Weil
Algemeene
ontvanger

Groep AB

2%

In de Belgische
bevolking
3,2 %

Groep A

45 %

41,8%
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Algemeene gever

Groep B

10 %

7,1 %

Groep O

43%

47,9 %

De AB-groep is de groep van de algemeene ontvangers. Hun serum bevat geen
agglutininen, hun bloedlichaampjes daarentegen beide agglutinogenen A en B.
Tot de A-groep behooren zij wier serum de... agglutinine bevat en de
bloedlichaampjes het agglutinogeen A.
De individuen van groep B hebben in hun serum de β -agglutinine en het
B-agglutinogeen in hun cellen.
Tenslotte worden de individuën van Groep O algemeene gevers genoemd, omdat
hun bloedcellen geen agglutinogeen bezitten, en dus door geen menschelijk serum
agglutineerbaar zijn. Hun serum echter bevat beide agglutininen... en..., en zal dus
de roode bloedlichaampjes van de drie andere groepen doen samen-
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klonteren. Er weze hier 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 α en A of β
B tegenover elkander staan. Dit is weergegeven in de volgende tabel. - beteekent:
geen agglutinatie en.+ wijst op agglutinatie.

Roode
Bl.l.

AB

Serum van groep
A
B
O
+
+
+

Roode bloedlich.
van groep
Serum
AB

A
-

B
-

Roode
Bl.1.

A

-

+

+

Serum

A

-

+

Roode
Bl.1.

B

+

-

+

Serum

B

+

-

Roode
Bl.1.

O

-

-

-

Serum

O

+

+

Deze indeeling voldoet aan de eisenen der bloedtransfusie. In werkelijkheid bestaan
er nog andere onderverdeelingen. Zoo kent men een groep A1, en een groep A2; zelfs
spreekt men thans reeds van een groep A3. Verder kon ook nog de aanwezigheid van
andere aggiutinogenen 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 (O-groep) soms groote
hoeveelheden hemolysinen kan bevatten, hetzij tegenover groep A, hetzij tegenover
groep B, soms ook tegenover beide. Het bloed van zulke individuën zou dus in
sommige gevallen, in vivo, een hemolyse (openbarsten van de roode
bloedlichaampjes) kunnen veroorzaken, vooral wanneer de bloedarmoede van den
ontvanger zeer groot is. Dit zou het begrip van de z.g. 'gevaarlijke algemeene gevers'
rechtvaardigen. Proefnemingen toonden aan dat het bloed van sommige O-gevers
regelmatig post-transfusioneele reacties gaf. Men moet ook rekening houden met
het zoo-pas ondervonden Rh agglutino-geen, Hieruit volgt dat het altijd beter is een
transfusie te verrichten tusschen individuën van denzelfden bloedgroep. Alleen in
de uiterst dringende gevallen zal men transfusie uitvoeren zonder van tevoren den
bloedgroep van den ontvanger te hebben bepaald.
De onveranderlijkheid van den bloedgroep wordt niet meer in twijfel getrokken.
De z.g. variaties bij een en hetzelfde individu spruiten voort uit de quantitatieve
schommelingen van agglutinogeen of agglutininen. De meeste vergissingen gebeuren
bij individuen 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
aggiutinogenen. De agglutinine-concentratie kan soms sterk dalen tengevolge van
een anti-typhus-vaccinatie of een bloedziekte. Daarom moeten de test-sera die voor
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de bloedgroepenbepaling gebruikt worden, op hun inhoud aan agglutininen onderzocht
worden.
Het 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 aggiutinogenen
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 eenen 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 O-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 Hirsfeld 41 %. De Japanners hebben het
hoogste cijfer vanden groep AB, nl. 20 %.

De keus van den gever
Wil een bloedtransfusie onberispelijk verloopen, dan dient zij te gebeuren met een
perfecten gever. Welke zijn nu de eigenschappen van een goeden donor? Het zijn
niet alleen physische, maar ook psychische hoedanigheden. Hij moet kalm kunnen
blijven gedurende een moeilijke transfusie. Hij moet mildheidsbesef hebben. Hij is
immers geen handelaar die zijn bloed verkoopt. Aanvaardt hij 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 minder belang; 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 '.

Techniek der bloedtransfusie
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Twee methoden worden voor de bloedtransfusie gebruikt: het overtappen van zuiver
versch bloed, en het inspuiten 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 stolling 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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technische moeilijkheden die eraan verbonden zijn toe. Het gevaar voor stolling
blijft, zelfs in de meest moderne apparaten, van den arts veel handigheid en ervaring
eischen, vooral bij moeilijk bereikbare venen. Deze transfusie moet dan ook steeds
zeer snel gebeuren, hetgeen in sommige inwendige aandoeningen niet altijd gewenscht
is. Wanneer bij den patiënt de bloedmassa niet verminderd is, is het verkieslijker het
bloed langzaam en geleidelijk in te spuiten. Dit nu is alleen goed te bereiken met
onstolbaar gemaakt bloed; zoo kan men echte bloedperfusies verrichten, druppel na
druppel, gedurende verschillende uren. Daarbij komt nog dat de rechtstreeksche
transfusie alleen in een operatiezaal of een ziekenhuis kan gebeuren; zij is onmogelijk
in open veld, zelfs in de ziekenkamer is zij moeilijk te verwezenlijken.
Dit verklaart dan ook het stijgende succes van de onrechtstreeksche transfusie,
Vanwaar komt dit bloed? En hoe wordt het opgevangen en toegediend? Het
gestockeerd bloed wordt vooral door aderpunctie aan de venen ontnomen. Ook wordt
wel eens plancentair bloed en lijkenbloed gebruikt, dit alleen natuurlijk in
uitzonderlijke gevallen, en deze vergen dan ook uitzonderlijke opname methoden.
De opname van placentair bloed kan onmiddellijk na de geboorte plaats grijpen,
direct na het ophouden der kloppingen in de navelstreng. Door punctie van een der
bloedvaten van deze streng, verkrijgt men van 75 tot 100cc bloed. De transfusie met
lijkenbloed werd tot hiertoe uitsluitend in U.R.S.S. toegepast. Het bloed wordt in de
eerste zes uren na den dood van de vena jugularis opgevangen bij personen die een
gewelddadigen dood stierven. Het is te begrijpen dat om psychologische en
medico-legale redenen deze methode niet veralgemeend werd. Men is er ook in gelukt
autotransfusies te verrichten in geval van bloedingen in de buikholte zooals b.v. in
borsten van buitenbaarmoederlijke zwangerschap. Het bloed van de zieke wordt
gedurende de laparotomie aseptisch opgevangen en onmiddellijk intraveneus terug
ingespoten.
Laten wij nog opmerken dat van het onstolbaar gemaakt bloed, alleen het plasma,
niet de roode bloedlichaampjes, zeer lang bewaard kan worden. Met de cellen van
het plasma af te zonderen sluit men de oorzaak uit, die het langer bewaren dan 14
dagen of 3 weken belemmert. Het is inderdaad de hemolyse (of het openbarsten der
verouderde bloedlichaampjes en het vrijlaten van de hemoglobine) die het bloed
bederft en het voor transfusie onbruikbaar maakt. Men is er zelfs in geslaagd het
plasma volledig op te drogen door verdamping om het zoo nog langer houdbaar te
maken.
Tijdens de bloedopname moet er voor een beter aseptie gezorgd worden dan bij
een operatie. Niet alleen de pathogene, maar ook de saprophytische kiemen zouden
in het bloed een uitstekenden voedingsbodem vinden. De keuze van het stollingwerend
middel is ook niet zonder belang. Zonder tijdrecorden te willen breken, is het toch
wenschelijk stoffen te gebruiken, die het bloed zoo lang mogelijk versch bewaren.
Meer dan 65 van deze stoffen zijn ons op het oogenblik reeds bekend. Onder de
belangrijkste noemen we het natriumcitraat, het heparine, het hirudine, het
natriumhypesulfiet en de glucose. De doelmatigste werkwijze blijkt te zijn het bloed
te verdunnen op 1/5 bij middel van een zoutoplossing die, met citraat, ook glucose
bevat; de hemolyse begint dan pas ten hoogste den 15den dag na de opname.
Om zijn volledige werkzaamheid te kunnen uitoefenen moet het bloed rechtstreeks
in den bloedsomloop overgaan. Gewoonlijk gebruikt men daarvoor een ader van den
elleboogsplooi, wanneer het gaat om rechtstreeksche of snelle transfusie. Voor
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langzame toediening, druppel voor druppel, uren lang, is het gemakkelijker een vena
van den voet of het been te puncteeren. Bij patiënten met onbereikbare venen, bij
vrouwen met dunne adertjes b.v. of bij zwaarlijvige patiënten, of nog en vooral bij
kinderen, moet men een andere ingangspoort
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vinden. Het is natuurlijk altijd mogelijk de aders door een kleïn heelkundig ingrijpen
bloot te leggen, maar dit kan men moeilijk dikwijls opnieuw beginnen bij herhaalde
transfusies. Het is in zulke gevallen aangeraden het bloed in te spuiten in het beenmerg
zelf, door punctie van het sternum of van het scheenbeen juist onder de knie, beide
plaatsen die zeer gemakkelijk te bereiken zijn. Deze medullaire transfusie verloopt
even gemakkelijk als de intraveneuse.
Bij den zuigeling met open fontanellen, kan het bloed ingespoten worden in den
sinus longitudlnalis. Deze techniek is echter niet volkomen zonder gevaar; volgens
vele auteurs is het voorzichtiger de transfusie langs intraperitonealen weg te verrichten.
Eindelijk stippen wij nog aan dat men bloedtransfusies verricht heeft in de vena
femoralis van de dij, ja zelfs in hopelooze gevallen, is men overgegaan tot intracardiale
transfusies.

In welke gevallen wordt de bloedtransfusie toegepast?
De gevallen, die met bloedtransfusie behandeld worden, nemen een steeds grootere
uitbreiding, eenerzijds om wille van de vereenvoudiging van de techniek, anderzijds
om wille van de klinische proefondervindelijke gegevens, die aantoonden hoe het
intreden van vreemd bloed een organisme tot gunstige reacties kan prikkelen, alsmede
ook om wille van de studie der oorzaken van de verschillende bijwerkingen die met
bloedtransfusie gepaard gaan. Het resultaat van een transfusie kan zeer verschillend
zijn. Wordt zij aangewend bij een groote bloeding bij voorbeeld, dan werkt zij alleen
reeds door den toevoer van het nieuwe bloed, kwantitatief gesproken. Zij heeft dus
hier een suppleëerend effect. Daarbij is het nu ook bewezen dat zij een coaguleerende
rol vervult. Verder is hare werking tonisch op de periferie, en door hare massa
verhoogt zij den bloedtoevoer in den collateralen bloedsomloop; zij prikkelt de
bloedvormende organen en laat de globulaire reserven vrij in den bloedsomloop.
Tenslotte dragen haar plasmatische eigenschappen, in sommige gevallen althans, bij
tot ontsmetting en tot het weren van allerhande toxische stoffen. Rekening houdend
met deze eigenschappen, kunnen wij, volgens den huldigen stand der wetenschap,
de door bloedtransfusie te behandelen gevallen in twee klassen indeelen: de
heelkundige en verloskundige gevallen, en de zuivere medische gevallen.

Heelkundige en verloskundige gevallen
1) de acute traumatische bloedingen,
2) de postoperatieve bloedingen,
3) de chronische bloedingen van het spijsverterings-, ademings- en genitourinair
stelsel,
4) de verschillende schoktoestanden na bloedverlies, zware kwetsuren, enz.,
5) de prophylaktische transfusies (om den schok te voorkomen bij buikoperaties,
om het vervoer van een gewonden mogelijk te maken, om een herstel te
bespoedigen, enz.).
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Zuivere medische gevallen
1) verschillende bloedziekten (hemorrhagische diathesen, leukanemiën, aplastische
anemiën, pernicieuse anemie, enz.),
2) sommige intoxicaties (koolzuur-vergiftiging, lichtgas, oorlogsgassen, vergiftiging
door paddestoelen, door medicamenten, enz.),
3) bij ernstige en uitgebreide brandwonden,
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4) bij vele besmettelijke ziekten: sepsis, typhus, endocarditis lenta, lange
tuberculosis gepaard met bloedspuwing, roos, kroep, cholera, enz.. Een
bijzondere soort is de z.g. 'immuno-transfusie'. Zij wordt verricht met het bloed
van een genezen zieke of van een van te voren gevaccineerde of voorbereidden
donor,
5) sommige nierziekten (zekere gevallen van anurie, lipoïde nephrose, chronische
glomerulonephritis zonder verhoogden bloeddruk),
6) cachectische toestanden (tekort aan voedsel of vitaminen zoowel bij volwassenen
als bij zuigelingen, kanker-cachexie),
7) allergische aandoeningen (akute hemorrhagische colitis ,asthma en weerbarstige
netelkoorts),
8) sommige perifere vaatstoornissen als b.v. intermitteerende claudicatio, gangrena
door seniele of diabetische endarteritis.
Deze opsomming, die natuurlijk verre van volledig is, heeft tot doel aan te toonen
hoe uiteenloopend van toepassing de bloedtransfusie zijn kan. De afwisseling in deze
opsomming wijst er voldoende op. Het verschil tusschen heelkundige en
geneeskundige toepassingen is van uiterst groot belang, vooral op practisch gebied
in verband met de voorbereiding en de te nemen voorzorgen.
In de eerste categorie heeft men vooral te doen met gekwetsten of zieken bij wie
de transfusie dringend is en snel moet gebeuren. Eenige minuten kunnen den zieken
het leven kosten. In zulke gevallen verkrijgt men soms een echte heropleving en zijn
de posttransfusioneele reacties zeer zeldzaam. Anders is het gesteld met de tweede
groep. De transfusie gebeurt hier niet bij hoogdringendheid, maar eischt een reeks
van voorzorgen om posttransfusioneele verschijnselen te voorkomen. Hier zijn deze
immers talrijker zoowel bij rechtstreeksche als bij onrechtstreeksche transfusies.
In de groote meerderheid der gevallen begrenst dit zich tot een voorbijgaande
temperatuursverhooging, die geen invloed heeft op de verwachtte gevolgen der
transfusie.
***
Al deze gegevens, min of meer door elkaar besproken, bedoelden alleen de werking
van deze nieuwe therapeutische aanwinst aan onze lezers bekend te maken. Het is
immers in den loop van deze eeuw dat men den reeds zoo lang gekoesterden droom
van de menschheid in werkelijkheid heeft kunnen verwezenlijken: het bloed, symbool
van leven en kracht, kan zonder gevaar en met al zijn eigenschappen, van mensen
tot mensen overgebracht worden.
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Boekbespreking
Godsdienst
P.A.J. NUYENS, Dominikaan, Christus aller bekommernis. - Brepols,
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 en opinies, 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. Stephanus AXTERS, O.P., Mystiek brevier. Het Nederlandsche
mystieke proza. - De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1944, 347
blz., gen. Fr. 125, geb. Fr. 155.
P. Axters geeft hiermee het eerste van zijn vier deelen: Mystiek Brevier, waarvan
twee aan inheemsche, 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
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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 rhetorici, 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 druk, herzien naar de 15e en 16e
Duitsche uitg. Brepols, Turnhout, 200 blz., 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
Nederlandsch 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 teeken van verval in onze cultuur. Nu toont ons het eerste en
toonaangevende bundeltje van de invloedrijke serie '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 de
liturgische beweging haar uiteindelijk noodlottig zijn? - Misschien heeft de schrijver
zich deze vraag niet gesteld, maar zijn antwoord is schitterend. De geest van het spel
is een weldoende reactie tegen de rationalistische doelmatigheid van den
Renaissancegeest. Dat dit rationalisme nu zoo-
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wat op alle gebied verloren gaat, is misschien gevaarlijk voor sommige uitingen van
onze beschaving; maar waarschijnlijk geen ramp.
'Deze geestesrichting, - het streven om alles uit te schakelen, 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 richting aan het leven. (Zij) beantwoordt
ook in zoover aan de werkelijkheid als feitelijk alles op de eene of andere manier
onder het gezichtspunt valt van het doel (blz. 152). Maar geen enkel verschijnsel valt
volledig onder deze categorie, geen enkel ding in de natuur is enkel en alleen
doelmatig, of beter: doelhebbend' (blz. 153).
Ook in het leven van de Wereldkerk is dit waar: '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 liturgisch leven en de geestelijke Oefeningen van den H. Ignatius,
wier invloed ongetwijfeld een vrucht is van de Renaissance. In de Oefeningen is
alles bewust drillen, in de liturgie is het leven in de natuur, groeien met haar en in
haar (blz. 158). In onze maatschappij zijn de twee even noodzakelijk: de spontane
opvoeding van de natuur is niet meer voldoende, zeker niet in het bovennatuurlijk
leven: daarom kwam de spiritualiteit van de Oefeningen providentieel op haar plaats
in de nooit geëvenaarde beschavingsontwikkeling van de Renaissance. Maar ook op
dit gebied, evengoed als in de lichamelijke ontwikkeling, is exclusief drillen,
misvormen. Dat heeft de liturgische beweging aangevoeld. - 'Voor God een spel
spelen; niet een kunstwerk scheppen, maar zelf een kunstwerk zijn: dat is het diepste
wezen van de Liturgie' (blz. 164). Dit is niet een te oude cultuur die weer kindsch
wordt, maar het tijdig verjongen van de eeuwig levende Kerk die kind wil blijven
van God.
In de andere hoofdstukken klinkt dezelfde toon van heilzame reactie: een reactie
die nog lang actueel moge blijven. Hoe b.v. de symboliek van de liturgie het
lichamelijke weer in zijn organisch verband moet brengen met het geestelijke
(hoofdstuk 4); hoe het gemeenschappelijke in de liturgie een weldoend tegengif is
voor het rationeele individualisme (hoofdstuk 1 en 2), enz.
Dit weze voldoende om 'De geest der liturgie' nog eens warm aan te bevelen.
M. de Tollenaere
Nils BESKOW, In Gods licht. - Nieuwe herziene uitgave. St
Franciscus-Drukkerij, Mechelen, 1942, 242 blz., Fr. 40.
Nils Beskow is een van die bekeerlingen, die hun blije dankbaarheid voor het
teruggevonden geloof willen maken tot een getuigenis en een apologie. Als Luthersch
predikant in Zweden 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 geestdrift voor
het Katholicisme duidelijk tot uiting kwamen: Voor Gods aanschijn en Gods wegen,
waarvan de vertaling verscheen in 1928 en 1930.
Drie jaar later werd zijn derde en schoonste werk, In Gods licht, in het Nederlandsch
vertaald. Op enkele maanden tijd was de oplage uitverkocht. Dat succes was ten

Streven. Jaargang 11

volle verdiend. Al was Beskow nog geen katholiek toen hij die opstellen schreef,
toch deed hem zijn belangstelling en sympathie in het Katholicisme vele aspecten
ontdekken, die wij er niet meer in zien. Voor bekeerlingen is het geloof iets nieuws;
zij spreken er nog over met jeugdige frischheid. Voor ons, met dat eeuwenoude
geloof zoo vertrouwd, is het dan ook interessant den klank te hooren van wie het als
een verrassing ontdekte.
Schrijver legde nadruk op de levenskracht en religieuze waarde van het
Katholicisme, naast de verdeeldheid en onverschilligheid 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 vervallen in een vervelend of
levensvreemd dogmatisme. Zijn gedachten worden geïllustreerd door kijkjes op de
Skandinavische wereld; zijn stijl is eenvoudig, zelfs bijna kinderlijk. Kortom, het is
een aangenaam en goeddoend boek.
I. de la Potterie
René TARDIF DE MOIDREY, Het boek Ruth, Voorafbeelding,
aanpassing, volmaaktheid, kloosterstaat. Vertaald door Joris Caeymaex.
- Lannoo, Tielt, 1944, 112 blz., Fr. 22.
René Tardif de Moidrey is een Fransch priester, 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. Schriftuur zoo behandeld hebben,
maar 'A quoi bon écrire, disait-il, on ne me lit pas' (Fransche uitgave, blz. 14). In
1938 verscheen een tweede uitgave van zijn werk, voorafgegaan door een lange
inleiding van Paul Claudel (Paul Claudel, Intruduction au 'Livre de Ruth'. Texte
intégral de l'ouvrage de l'Abbé Tardif de Moidrey. Paris); het tweede gedeelte van
dat boek (114 bladzijden van de 237) wordt ons in het Nederlandsch hier aangeboden.
Wij gelooven niet dat het werk een vertaling verdiende: over het religieuze leven
lezen we liever duidelijke en praktisch geordende verhandelingen. Daarbij waarschuwt
de voorlaatste pauselijke encycliek tegen het al te veelvuldig aanwenden, buiten de
bestaande overlevering om, van schriftuurteksten in allegorische beteekenis ... Doch
daarvan afgezien: waarom ontbreekt elke biographie of nadere aanduiding van den
schrijver? 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
weggelaten, in den Franschen tekst zoo talrijk aanwezig?
Ja, wij hebben goede religieuze lectuur noodig; maar dit werkje werd, ons inziens,
nogal onbesuisd vertaald en haastig uitgegeven.
Em. Janssen
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Wijsbegeerte
Prof. Dr. L. DE RAEYMAEKER, De metaphysiek van het zijn. Standaard - Boekhandel, 1944, 338 blz., Fr. 70.
Tien jaar geleden publiceerde Prof. De Raeymaeker in dezelfde reeks van de
Philosophische Bibliotheek zijn Ontologie, algemeene metaphysica. Het lijvige
boekdeel dat we nu vóór ons hebben is geen nieuwe uitgave, zelfs geen herwerking
van dat eerste boek; het is werkelijk een nieuw boek, dat de weerslag is van tien jaren
verder denken en ervaring in het onderwijs der philosophie. De hoofdgedachten zijn
weliswaar dezelfde gebleven. De schrijver heeft geen essentieele tekortkomingen in
de thomistische metaphysiek ontdekt, die hem er toe zouden genoopt hebben de
stellingen van zijn vroegere ontologie op te geven. Twee kenmerken van deze
metaphysiek heeft hij echter o.i. sterk naar voren gehaald. Ten eerste beklemtoont
hij meer dan in zijn vorig werk het feit dat het in de thomistische metaphysiek niet
gaat over een louter abstractief denken, maar dat daarentegen de metaphysiek de
concreetste geheimen van het zijnde wil ontsluieren. Zeer terecht schrijft hij: 'Het
louter abstractief denken blijft onherroepelijk afgesneden van de werkelijkheid; een
metaphysiek, die zich in abstracte essenties opsluit, zal nooit verklaren wat eigenlijk
is' (blz. 126). Het tweede kenmerk van deze nieuwe metaphysiek is, dat ze haar
vertrekpunt vindt in een ervaring, nl. de ervaring van het ik, welke onmiddellijk
gepaard gaat met de ervaring van het niet-ik, en bijgevolg van een wezensorde. Vanuit
dit standpunt verklaart de schrijver de metaphysische beginselen van wezenheid en
bestaan, van potentie en act, en interpreteert hij op gelukkige wijze de bekende
'quinque viae' van 't thomistisch godsdienstbewijs (blz. 289). Door het beklemtoonen
van deze twee standpunten heeft de schrijver aan zijn boek een actueel karakter
gegeven, de kloof overbrugd die een begrippen-philosophie en de existentieele
denkwijze nog al te dikwijls scheidt.
Er wordt heden ten dage veel geliefhebberd in de philosophie. Wie een grondige
kennis wil opdoen van de 'philosophia prima', die heel het wijsgeerig denken
beheerscht, neme dit boek ter hand en getrooste zich de moeite het in te studeeren.
Het is een uitstekende leidraad voor een ernstige philosophische bezinning.
F. De Raedemaeker
H. ROBBERS, Menschelijk weten over God en Schepping. - Het
Spectrum, Utrecht, z.j., 1943, 164, blz., Fl. 4,50.
Dit boek is het eerste van een nieuwe reeks wijsgeerige studies die onder den naam
van Bibliotheek van Thomistische Wijsbegeerte zullen verschijnen onder leiding van
de Nederlandsche Vereeniging voor Thomistische Wijsbegeerte.
Men kon moeilijk deze nieuwe reeks beter inluiden dan met een uiteenzetting van
het centrale probleem van de thomistische en van elke philosophie: het Godsbestaan.
Een eerste reeks hoofdstukken handelt over de thomistische bewijzen van het
Godsbestaan. Naast deze eigenlijke bewijzen, die de schrijver herleidt tot de bewijzen
uit de oorzakelijkheid en de doelstreving in de zichtbare wereld, weidt hij uit over
de 'naar God wijzende sporen in de menschennatuur': het hunkeren naar het geluk,
de zedelijke orde, de sociale orde, de cultuur. In een tweede reeks hoofdstukken gaat
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het vooral over de goddelijke attributen die we op analogische wijze aan God
toekennen, voornamelijk zijn kennis, zijn wil, zijn eenheid en zijn eeuwigheid. Het
tiende hoofdstuk: God schept, is een der diepst doordachte van het boek. Daarop
volgen de moeilijke problemen over den al of niet eeuwigen wereldduur, over Gods
voorzienigheid en over den zin der geschiedenis als Godsverheerlijking. In dit laatste
hoofdstuk vinden we de gedachten terug die de schrijver uiteenzette in de Bijdragen
van de Philosophische en theologische faculteiten der Nederlandsche Jezuïeten (V,
1942, blz. 233 - 259), onder den titel De zin der geschiedenis.
In dit werk houdt de schrijver zich ver van alle polemiek; ook historische gegevens
over de interpretatie van de thomistische godsbewijzen heeft hij van kant gelaten.
Zijn doel was ook aan niet thomisten die in de thomistische wijsbegeerte belang
stellen - en dezen zijn talrijk - een duidelijk overzicht te geven van de groote stellingen
van den Aquinaat. In deze uiteenzetting heeft hij zich overigens eenigszins laten
leiden, naar eigen bekentenis, door de werken van P. Sertillanges wiens manier om
bepaalde thomistische theses te doordringen en voor te stellen, we dan ook op menige
bladzijde van dit werk erkennen.
We zullen niet beweren dat de laatste moeilijkheden die de thomistische
godsbewijzen meebrengen hier werden opgehelderd: hiervoor ware een veel
omvangrijker werk noodig geweest, maar het doel dat de schrijver voor oogen had,
nl. 'een serene uiteenzetting te geven van eigen visie zonder veel polemiek' (blz. 9)
heeft hij voorzeker bereikt. Hij schrijft in een degelijke, rijke en rustige taal, die de
lezing van zijn werk voor den intellectueel gevormden lezer tot een genot maakt.
F. De Raedemaeker.
Dr. Chr. LANNOY, De denker Nietzsche. - De Kinkhoren, Brugge, 1944,
308 blz., ing. Fr. 85, geb Fr. 105.
In de geschiedenis van de Europeesche gedachte is Nietzsche wellicht de eenige die
de goddeloosheid in zijn leven en in zijn denken consequent heeft doorgedreven en
doorgedacht, en bij deze onderneming is ten gronde gegaan. Zijn philosophie is de
volmaakte weerspiegeling van zijn leven, dat geheel in het teeken stond van den
strijd tegen elke transcendente werkelijkheid voor een zuiver immanent humanisme.
Dat hij in zijn opzet faalde is een duidelijk bewijs ab absurdo van het essentieel
verband van den mensch met een bovenzinnelijke en bovennatuurlijke werkelijkheid.
De schrijver van dit verzorgde boek heeft ons, aan de hand van een
eerste-rangsdocumentatie en een persoonlijke studie van het volledig werk van
Nietzsche, de tragische geschiedenis van dezes pogingen om zijn onmenschelijk
humanisme op te bouwen. Zeer zuiver

Streven. Jaargang 11

242
schetst de schrijver de drie perioden in de ontwikkeling van Nietzsche's
gedachtengang, en toont hoe deze perioden bepaald werden door de psychologische
stroomingen van zijn leven en tevens door de invloeden van de rationalistische
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 hij het begrippenstelsel ontleende
aan Schopenhauer, en het ideale type vond bij Wagner. Toen het bleek dat het
aesthetische naar God voerde, sloeg hij het roer om en zocht zijn humanisme te
vestigen op een intellectueel positivisme, waarvoor hij het materiaal ontleende aan
de Fransche positivisten van Voltaire tot Taine, aan de Duitsche materialisten en aan
de evolutieleer van Darwin. Maar ook de wetenschap bleek niet goddeloos genoeg
en nu bekeerde hij zich tot een anti-intellectualistisch positivisme, de aanbidding van
het leven, de volledige overgave van den Wil tot macht en phantaseerde hij het ideaal
van den Uebermensch, dat weldra in de schaduw trad voor het droombeeld van den
Eeuwigen Wederkeer. Na deze laatste krachtinspanning verzonk deze geest in den
waanzin: hij wou God vinden in den mensch-zonder-God en is 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 samenvattend, het verklarend en het beoordeelend naar
een philosophie die het objectief ware en den laatsten grond van alle zijn weet te
erkennen. In het laatste hoofdstuk schetst hij een synthese van de philosophische
stellingen van Nietzsche en wijst op de innerlijke contradictie, waarop zijn wijsgeerig
denken fataal is uitgeloopen.
Nu Nietzsche ongetwijfeld in het brandpunt staat van de wijsgeerige belangstelling,
is het een verheugend feit in Dr. Lannoy een veiligen gids in het duistere met bliksems
doorflitste woud van zijn denken gevonden te hebben.
F. De Raedemaeker

Taal- en letterkunde
Dr, F. BOERWINKEL, De levensbeschouwing van Marcellus Emants..
Een bijdrage tot de kennis van de autonome burger der negentiende eeuw.
- Ten Have, Amsterdam, 1943, 180 blz.
Wat verstaat de auteur onder den autonomen burger der negentiende eeuw? 'Het is
de mens, die zich afsluit en beveiligt tegen de inbreuk van onberekenbare, irrationele
machten (zowel goddelijke als natuurlijk-elementaire); die zich met zijn stand op
deze aarde een veilig en geriefelijk tehuis zal scheppen (en steeds veiliger, daar er
immers “vooruitgang” is); en die in dodelijke ernst doel van zichzelf is geworden'
(blz. 11). Het is dus de materialistische individualist, de zoeker naar comfort in een
samenleving zonder eigen doel; door een eigenaardigen ommekeer der waarden is
het de tot wanhoop gedoemde, daar alles rondom hem begeeft en hij zichzelf niet
beveiligen kan. Zulk een mensch was Marcellus Emants (1848-1923).
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Hij begon als romantisch idealist. De studie van het recht liet hij onvoltooid om,
als kunstenaar, hervormend op te treden; zijn heftig antiklerikaal romantisme
verzwond spoedig voor een deterministisch naturalisme: hij werd wat hij voort blijven
zou, de ontgoochelde.
Ontgoocheld, door wien? Door alles en allen die bij hem, den zelfbewusten mensch,
de bevrijding stremden. Door God zelf tenslotte, die met de vrouw den verlammenden
wellust onder de menschen heeft gebracht (Lilith); die hen ook weetlustig heeft
gemaakt, een machtelooze weetlust tegenover het onaanvechtbaar determinisme
(Godendeemstering). Met zulke opvatting komt Emants het pessimisme van
Schopenhauer en dat van Von Hartmann nabij; het zijne was bitterder, harder,
wanhopiger: een aanklager vol van ressentiment, die op zijn grafzerk beitelen deed:
'Beklaag nooit de verloste uit de krankzinnigheid, die leven heet' (blz. 127).
Neen, Emants vertegenwoordigt den autonomen burger niet; hij streeft hem voorbij:
hij onthult den weg dien deze, heel langzaam misschien, bewandelen moet. Zijn
houding 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 kring zoo onverbiddelijk eerlijken Emants betreft: 'zeker zou
(hij), als hij in een andere taal had geschreven, een van de groten zijn geworden van
de Europese letterkunde' (blz. 171).
Dr Boerwinkel schreef een uitstekende monographie. Vlijtig en nauwgezet
behandelde hij punt voor punt, en feilloos bouwde hij zijn verhandeling uit. Wel
verlangen we een diepere wijsgeerige gronding, een ruimer vergezicht, meer intuïtie
en artisticiteit; toch blijft deze arbeid, beperkt in opzet en resultaten, van het
degelijkste materiaal en rijk aan velerhande suggesties. 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 wetenswaardigs vertellen; de waarheid
geeft hij niet.
Aanbevolen voor literair-, cultureel- en wijsgeerig geschoolden.
Em. Janssen
Marcel VERHECKE, Jacob van Artevelde, het dramatisch meesterwerk
van Cyriel Verschaeve. - Zeemeeuw, Brugge, 1943, 132 blz., Fr. 30.
Onbeschroomd geeft deze jonge bewonderaar 'een uur bewondering' ten beste; maar
het getuigt van een vrij uitgebreide lectuur, het heeft niets van een improvisatie.
Groote literaire werken, zegt het inleidend hoofdstuk, moeten iets méér zijn dan
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 ontknooping.
Alles is lezenswaard, en elke bewering verdedigbaar. Doch waarom vooreerst die
systematische 'bewondering', welke praktisch 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 groepeering 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
menschenkennis. 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 éénmaal
in hun bestaan, hun uur beslist hun eeuwen'
(tweede bedrijf).

De studie van Verhecke is dus goed; maar zij mist overzicht en besluiten. Zij situeert
Jacob van Artevelde niet in Verschaeve's dramatische productie: het eerste groote
werk, op velerlei wijze onzeker en onvoltooid, doch het glanzend gewrocht van
jeugdigen scheppingsdrang en onversaagd idealisme. Zij 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.
Em. Janssen
W. NOE, Wies Moens, De ontwikkelingsgang van een volksch dichter. Lannoo, Tielt, z.j., 87 blz., 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 gebeurtenissen van 's dichters leven. Deze methode
maakte het werkje eerder tot een doorloopend commentaar dan tot een breeder opgevat
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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 de minste
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, Fünf Vorträge über den griechischen Roman 2e uitg. De Gruyter, Berlin, 1943, 156 blz., Rm. 4.
De roman is in de Grieksche literatuurgeschiedenis een laatkomer. Wat we er van
bewaard hebben, b.v. de pastorale Daphniз en Chloë van Longos, 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 1e 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 Odusseus' tijd af hebben de Hellenen steeds 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
'leugens' 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
bloeitijdperk 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 liefdeselegie, 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. Bossuet, l'homme et l'oeuvre. - Boivin, Paris, 1941, 179
blz., Fr. 21.
Een kostbaar boekje, waaruit ons een echt levende Bossuet tegemoet treedt: geniaal
en zeer menschelijk, levenskrachtig en daardoor wat vierkant, wat massief in zijn
gedachte als in zijn verschijning, rondborstig en toch complex, daar hij geen held
was en in kiesche zaken werd verwikkeld. De bedrijvige 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 Montespan om den tuin laat leiden - de latere prikkelbare Bossuet, die zich in
de zaak van het quiétisme zoo onkiesch gedraagt tegenover zijn vriend Fénelon - de
sombere Bossuet, door de regeering van Lodewijk XIV teleurgesteld en toch te veel
aanwezig aan het hof. Bossuet, de theoloog met zijn dichterlijke vlucht soms - en de
burger die zijn frischheid wijt 'aux huitres 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 lisibilité, 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 1'étudiant', maar werd gemaakt
'de main de maître'.
R. Leijs
Eduard BEREND. Jean Paul und die Schweiz. - Huber, Frauenfeld,
Leipizig, z.j., 101 blz., 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 ook 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-Zwitsersche betrekkingen bezighoudt.
A Deblaere
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Theodor ABELE, Umgang mit Kindern, Bilder aus der Dichtung Adalbert
Stifters. - Bonifacius-Druckerei, Paderborn, z.j., 343 blz., geb., RM. 4.50.
Stifter's laatste levensjaren gingen 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
Lichtenstein en Gottfried Keller, terug zijn plaats te geven 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. C.G.N. DE VOOYS, Inleiding tot de studie van de
woordbeteekentis. - Tweede, hierziene en vermeerderde uitgave. De
Sikkel, Antwerpen; Wolters, Groningen, 1943, 80 blz., Fr. 30.
Dit boekje bestaat uit drie hoofdstukken: Naamgeving, Verandering van beteekenis,
Synoniemiek, 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 alwie 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. Misschien oordeelt hij dat de auteur
de geheele taal te afhankelijk maakt van de wisselende spraak; zoodat taalkundige
traditie, tucht en ordening waarlijk tot een minimum herleid worden. Daarover kan
men lang twisten.
Em. Janssen
Dirck BUYSERO'S. 'Korte beschrijvinge van Parijs' (1667). Opnieuw
uitgegeven met inleiding, bronnenstudie en aanteekeningen door Dr K.J.
WILLEMIJNS, Doc. Univ Gent. - Vereeniging der Antwerpsche
Bibliophielen, nieuwe reeks 1. De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen,
1942, 157 blz., Fr. 65.
Dirck Buysero (1644-1707) komt in de literatuurgeschiedenis voor als een
tweede-rangsdichter van het laatste geslacht der zeventiende eeuw. In zijn jeugd een
vriend en vereerder van Vondel, werd hij spoedig een ijverig lid van 'Nil volentibus
arduum'. Hij schreef hoofdzakelijk tooneelwerk en propageerde Fransche mo-
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dellen; in zijn latere levensjaren moet hij aan lager wal geraakt zijn, maar de poëzie
gaf hij nooit op en in zijn goeden tijd had hij het hart en den geest van veel
tijdgenooten veroverd.
In 1666 verbleef de dichter te Parijs en las daar twee werkjes: La ville de Paris en
vers burlesques door Fr. Berthot, en Le tracas de Paris ... door Fr. Colletet, Met deze
twee bronnen schreef hij zijn Korte beschrijving e van Parijs, die in 1667 verscheen.
Het werk (een jeugdwerk nog) bestaat uit 838 alexandrijnen: heel verscheiden van
inhoud, geeft het liefst straattooneeltjes, kermissen, vermakelijkheden ten beste; de
auteur, zinnelijk van aard, laat zich door de praal en het genot betooveren en
bedwelmen. In vloeiende verzen gedicht, behoudt het zijn literaire aantrekkelijkheid;
doch vooral als tijdsdocument (over het Fransche leven en de Hollandsche
bewondering daarvoor) verdiende het heruitgegeven te worden. Dr Willemijns
volbracht die taak met een verbazende eruditie en een nauwgezetheid, die geen
moeilijkheid ontzien wilde.
Em. Janssen
Carel VOSMAER, Amazone. Met inleiding en aanteekeningen gen door
Dr. H.J. de Vos. - Museion, Nederlandsche reeks 1. Manteau, Brussel, z.j.,
288 blz., Fr. 30.
In de reeks Museion zullen, ten behoeve van het Middelbaar en Hooger Onderwijs,
teksten uit de moderne literatuur verschijnen. Zij zet in met Amazone: niet om de
waarde van dezen nieuwrenaissancisitischen roman; wèl om zijn bijzonderen geest
en om de litterairhistorische beteekenis van haar auteur. Voor het Hooger Onderwijs,
waar de cultuurgeschiedenis 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 meesterwerk; de inleider zelf noemt het een mislukking
(cfr. Blz. 5). Het verhaalt van een artistiek en classicistisch gezelschap - een schilder,
een dichteres, een musicus, 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 ligt verstikt onder de
klassieke, de aesthetische, de artistieke eruditie, altijd van goed allooi maar nogal
begrensd. Want Vosmaer blijft te zeer een sceptisch vrijdenker, een agnostisch
liberaal, een hooghartig aestheet, om met zijn classicisme méér te bereiken dan een
veilig gewaanden vluchtheuvel voor zijn romantische onbevredigdheid. Amazone
mag fraai heeten, onderhoudend, leerrijk; het mist overtuigingskracht, vaart en ziel.
De heel verzorgde 'Inleiding', 'Beschouwing', 'Verklarende aanteekeningen' maken
deze uitgave voor het Hooger Onderwijs stellig geschikt.
Em. Janssen
De laude Flandriae. Een 'Lof van Vlaamderen' uit het begin der XIIe
eeuw, van Petrus PICTOR, ingeleid en verklaard door Dr. J. VAN
MIERLO, S.J. en uitgegeven door de N.V. Standaard-Boekhandel, Brussel,
in 't jaar 1944 - 48 blz., gen. houtvrij velijn Fr. 65, gen. oud-Hollandsch
Fr. 150.
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De laude Flandriae is een Latijnsch gedicht van 44 hexameters, telkens paarsgewijs
(of vier en vier) door twee rijmen verbonden. Het zou oorspronkelijk uit veertig
verzen bestaan hebben: tien strophen van twee verzen over de politieke grootheid
van Vlaanderen; vijf strophen van vier over de liefde van den dichter tot land en
volk. Niet alleen om zijn techniek is het sterk merkwaardig; ook om den warm
poëtischen 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 machtig in Europa,
het vruchtbare, vrome, dappere vaderland van den in ballingschap zwervenden dichter.
Pater Van Mierlo leidde het stuk voortreffelijk in: hij dateerde en verklaarde het;
den dichter wees hij onder de vaganten thuis; hij vertaalde het in versmaat om het
in breedere kringen bereikbaar te stellen. De Standaard-Boekhandel zorgde voor een
luxe-uitgave. Maar zulk geschenk is ons méér dan een snuisterij voor bibliophielen;
authentisch en gezaghebbend stelt het ons verleden als heel groot voor en heel schoon.
Em. Janssen
Wies MOENS, De spitsboog. - Wiek op, Brugge, 1943, 132 blz., gen. Fr.
48, geb. Fr. 65.
In dit boek bundelt de auteur twaalf onderling heel verschillende opstellen: over land
en volk, over plastische kunsten, over literatuur, alle geschreven in den vloeienden,
voornamen stijl van Wies Moens, alle 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).
Eens te meer spreekt Moens zichzelf uit: zijn warm, edel gemoed, vóór alles
oprecht en bewogen bij elke verdrukging; 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 realistischscherpe plastiek, die hem zoo suggestief en bekoorlijk schrijver
doet. Telkens als we Moens lezen, betreuren we de verscheidenheid 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 voorbehoud maken: naar taal, stijl, inhoud
en geest verdient het een hooge waardeering, een warme aanbeveling.
Em. Janssen
Em. VAN HEMELDONCK, De cleyne Keyser. - De Nederlandsche
Boekhandel, Antwerpen, 1943, 470 blz., gen. Fr. 90, geb. Fr. 120.
Met De cleyne Keyser deed V.H. een stouten worp. Met een hoopvolle belangstelling
volgde men den eenigszins schuchteren en toch zelfzekeren groei van
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dezen gevoeligsten onder onze romanschrijvers, nogal beperkt in zijn aanvang, doch
die groeide en groeide. Bij zijn laatste werk Kroniek wezen we op de noodzakelijkheid
voor hem om aan de eigen beperking te ontstijgen (Streven X, 154); dat is nu geschied.
In vergelijking met het voorgaande werk (hoezeer wij het ook waardeeren), geeft De
cleyne Keyser niet een stijging aan, maar een sprong in de hoogte.
Het is een historische roman, wiens handeling verloopt rond het midden der
achttiende eeuw. Anthony Le Roy, deken van de Turnhoutsche tijkgilde, wordt in
die hoedanigheid opgevolgd door Adriaan Thoenemans; maar deze, even geniaal als
ondernemend, vervangt het gildewezen en den corporatiegeest door een eerste
industrialiseering op groote schaal. Hij is de zakenman tot het onmenschelijke toe;
eindelijk vindt hij de liefde wel en zijn trots breekt, maar hij sterft er aan.
Niet in het breede fresco van het achttiende-eeuwsche gilde- en handelswezen,
noch in het fijne historische detail ligt vooreerst de waarde van dit werk. Evenmin
in zijn voornamen en verzorgden, nogal breedvoerigen en soms zwierig eleganten
stijl; noch in de zuivere taal, zelden door een vlekje ontsierd (studiekamer, blz. 99 ik houd er aan, blz. 205 - ordewoord, blz. 386). Wie het werk grondig kennen wil,
onderzoeke zijn compositie en zijn gestalten.
Het bevat drie deelen: De roekelooze sprong, (15 hoofdstukken, 139 blz.), Het
diepe water (23 hoofdstukken, 213 blz.) Afrekening (12 hoofdstukken, 110 blz.). Het
eerste en het derde deel beantwoorden aan elkander: de opgang en de neergang van
Adriaan Thoenemans; het tweede deel vormt het sluitstuk: de machtige Thoenemans
vindt de liefde niet, 'het water was veel te diep' (cfr. blz. 343, 388). En de geheele
roman is gebouwd op de tegenstelling macht en liefde: wie de macht gezocht heeft
en daarvoor de liefde ontheiligt, sterft aan de eigen vereenzaming en trots.
Dat is de tragische bestemming van den hoofdpersoon niet onsympathiek, evenmin
sympathiek geteekend. Zijn snelle opgang maakt hem machtsdronken. Steeds verder
breiden zijn ondernemingen, gezag en invloed zich uit; maar tegenover zijn vrouw
is hij onrechtvaardig, zijn stadsgenooten vreezen hem meer dan ze hem eerbiedigen,
zijn kind sterft. Geheel alleen, bezwaard door een schuld die hij niet bekennen wil,
kan hij zijn weg slechts gaan tot het uiterste; tot een intrigue van zijn belagers en een
onvrijwillige doodslag door zijn zoon zijn weerstand en trots breken: dan sterft hij
in de liefde.
Plaats omheen dit groote thema een veelvuldig gevarieerd gebeuren, omheen de
hoofdfiguren een bonte groep van wemelende gestalten: de vrouw van Thoenemans
Anne-Thérèse Le Roy en zijn kinderen Peter en Marileen; zijn moeder Triena en zijn
famileleden Henriette, Olivier, Kardinaaltje van der Beken; de hoofdlieden en
tijkbazen Peter de Houwere, Cornelius Stellebiers, Joannes van der Linden, Lenaert
Scuermans; Huzarenofficier della Roccavale; de zuiderlinge Juanita Geralda; den
groothandelaar en financier Charles Proli; Thoenemans' tegenstander Christianus
van Oordt; zooveel anderen. In deze wereld beweegt zich de hoofdheid: eng
conservatisme en lage kuiperijen, geldzucht en zorgeloosheid, eenvoudige offergeest,
onbegrensde eerzucht, pijnlijk hunkeren; hij sticht er goed en kwaad, hij triomfeert
en wordt verslagen, hij bereikt zijn bestemming.
Zoo pas overschouwen we dit grootsche gewrocht. Adriaan Thoenemans is een
achttiende-eeuwsche Jacob van Artevelde, - en het verhaal, met zijn machtige
tribunaal-scène op het einde, deed ons denken aan een soortgelijk (nog machtiger)
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besluit in Der Grosztyrann und das Gericht van Werner Bergengrün (besproken in
Streven X, 247).
Van Hemeldonck en Bergengrün: de koppeling dezer namen geeft de nieuwe
gestalte aan die de Vlaming voor ons verwierf. Zij maakt ons ook op twee
onvolkomenheden attent, die zijn werk nog aankleven. Vooreerst komt het vernuftig
bedenken iets te duidelijk door: in de systematische onveranderlijkheid der bijfiguren;
in bepaalde motieven (de muziek b.v.) die het groote motief inkleeden; in het groote
motief zelf, hoe levensecht Thoenemans op ons ook toetreedt. Ten tweede heeft men
de tegenstelling tusschen de macht en de liefde, de grondslag van de geheele
conceptie, nog niet tot in het diepste gepeild: zoodat het besluit de vaste richting
eenigermate ontbeert, die ons verder zou doen nadenken. In dat opzicht werd
Bergengrün, die toch een completer probleem behandelt, niet geevenaard.
Doch laten we ons alleen verheugen: we hebben een roman van formaat ontvangen,
een roman van formaat voor alle lezers geschikt. Van Hemeldonck zelf komt onder
onze romanschrijvers voor als 'de cleyne Keyser'.
Em. Janssen
Albert VAN HOOGENBEMT, Oppassen, Marie! 'n gevaarlijke tijd. De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1944, 333 blz., gen. Fr. 75,
geb. Fr. 100.
In dit nogal omvangrijke boek biedt de auteur ons acht novellen aan - geen korte
verhalen, maar novellen -: telkens een duidelijke poging om zich een eigen genre te
scheppen en een eigen wereld, een wereld aan de grenzen van het concrete gebeuren,
den fantastischen droom, het zielservaren en de werkelijkheid. Telkens, naar het ons
voorkomt, een slagen en een te kort schieten.
Voor Van Hoogenbemt is de literatuur ernst: bijna tot het uiterste verzorgt hij taal
en stijl. Zijn taalkennis blijft echter nog in gebreke, ook zijn taal-aesthetisme ('het
was geweldig rustig', blz. 218), - en zijn stijl is een impressionistisch naast elkander
plaatsen, in zooveel korte zinnetjes, van heel veel bijzonderheden. Suggestieve
tableau's werkt hij af; spoedig merkt men het weinig gevarieerde procédé op.
Hij houdt van een psychologisch uitdiepen, op een nogal vrijen toon, met wat
fantasie daar omheen en soms een tikje moraliseering. Meestal stelt hij een
onwerkelijk gebeuren voor, dat af en toe dieper bekoort dan de dagelijks waargenomen
werkelijkheid. Het genre is uitstekend en het hier voorliggende werk doet degelijk
aan; maar Van Hoogenbemt overspant zich. Hij is niet de psycholoog, de fantast, de
moralist, de stylist voor
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wie hij zich uitgeeft; hij is slechts een gedeelte van dat alles. Kunstmatig voert hij
zijn stem op; haar klankgehalte imponeert zich nergens.
Voor Van Hoogenbemt is de literatuur ernst; helaas! alleen de literatuur. Het
menschdom lijkt hem slechts te interesseeren in zoover er over kan geschreven
worden. De geheele gamma van menschelijke gevoelens en verlangens, toestanden
en kenteringen, vermag hij vrij getrouw uit te beelden; zonder den overweldigenden
levensdrang! Alles blijft op een afstand; niets grijpt u aan; ook het grootsche en
kleurvolle wordt bleek en klein impressionisme. Met de groote levensvragen moet
de artist worstelen; daar pas wordt hij machtig en groot.
Deze bundel is dus het werk van een vlijtig en begaafd letterkundige; neutraal van
geest en impressionistisch van vorm. Om reden van enkele bladzijden geve men hem
jongere lezers niet in handen.
Em. Janssen
Aster BERKHOF, De student gaat voorbij, Nuttelooze beschouwingen
over nuttige dimgen. - De Kinkhoren, Brugge, 1944, 151 blz., Fr. 35.
Naast den klassieken humor over den schacht en over den student die verliefd wordt
op de dochter van den appariteur, bevat dit boekje ook veel pittige, oorspronkelijke
tafereeltjes uit het leven der Leuvensche Alma Mater. Psychologisch
waarnemingsvermogen, rake opmerkingen, die niemand sparen en toch niet kwetsen;
een tikje levenswijsheid dat over enkele illusies heen is; en, onder een gezonden lach,
echte genegenheid voor zijn slachtoffers. - Een eerste openbaring van een talent,
waarvan wij veel durven verwachten.
A. Deblaere
Edmond VAN OFFEL, Adriaan. - De Nederlandsche Boekhandel,
Antwerpen, 1943, 346 blz., Fr. 50.
Het leven van den schilder, door een kunstschilder verhaald. Brouwer's leven op
zichzelf bood weinig stof voor een boeienden historischen roman. Zijn
onbeheerschtheid, ruzie met de Spaansche bezetting, gevangenschap op de citadel,
vlucht en onrustig bestaan daarna. Schr. slaagde er echter in ons uit het geheel van
zijn werk een zeker beeld van Brouwer's karakter te teekenen met zijn eigenaardig
mengsel van zinnelijkheid en weerzin tegenover de leelijkheid van de menschen en
het leven. We hadden graag wat minder lange dialogen ondergaan, waaruit meer de
Schr. zelf dan Adriaan Brouwer ons toespreekt. Daar was een werkelijke poging om
de taal krachtig en ruw te houden, doch die krachtsontplooiing dreigt wel eens de
maat te buiten te gaan, zoodat zij niet altijd den gewenschten indruk maakt, moeilijk
aan vulgariteit ontsnapt en licht ongenietbaar wordt. Zedelijk kan men het boek niet
goedkeuren om zijn opzettelijke zinnelijkheid.
A. Deblaere
Ernest VAN DER HALLEN Brouwer. - De Kinkhoren, Brugge, 1943,
294 blz., gen. Fr. 60, geb. Fr. 75.
Na den zinnelijk gefolterden 'Adriaan' van E. Van Offel, de geestelijke zwerver
'Brouwer' door Ernest Van der Hallen. Verdere vergelijking tusschen beide boeken
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is nauwelijks mogelijk, daar V.d.H.'s 'Brouwer', zoowel letterkundig als menschelijk,
ongelijk hooger staat dan het eerste werk. Wij vinden er den ouden V.d.H. in terug
met zijn suggestieven, soms meesleependen stijl. Hij kent zijn talent en gebruikt het;
veel vernieuwing brengt zijn 'Brouwer' echter niet. Ook naar den inhoud blijft het
een typisch V.d.H.-boek: de schrijver vond in den getormenteerden schilder juist die
geesteseigenschappen terug, die voor hemzelf kenmerkend zijn. B.v. is hier de
onrustige, sterk vergeestelijkte en toch bodemverbondene mensch, de Dietscher die
droomt van Nederlands éénheid en lijdt onder zijn verdeeldheid, de arme van geest,
die zich aan geen aardsche goed of genegenheid kan hechten, die oprecht en echt wil
leven, en alle burgerlijke conventie verafschuwt. Zoo hij aan den drank verslaafd
geraakt, is het omdat zijn onuitsprekelijk heimwee hem te zwaar wordt. In de
geestelijke gestalte van den echten Br. staken wellicht meer en minder, doch vooral
àndere belevingen; het stond den Schr. echter vrij van hem een geestverwant uit
eigen tijd te maken. De beteekenis van Br.'s figuur en werk lijkt soms wel wat
overschat. - Zal het beloofde Timmermans-boek ons een definitieven 'Adriaan
Brouwer' bezorgen?
A. Deblaere
André DEMEDTS, Mannen van de straat. Novellen. - Tweede druk. De
Kinkhoren, Brugge, 1944, 225 blz., gen. Fr. 40, geb. Fr. 50.
Met Mannen van de straat debuteerde Demedts eens in de verhaalkunst. De
novellenbundel verscheen in 1933 en bevatte zeven verhalen; zes worden hier herdrukt
en vier nieuwe daar aan toegevoegd. Milder van toon, grepen de laatste naar diepere
moreele waarden.
Die Mannen van de straat vormen een gezelschap van zwervers en landloopers,
werklieden en kleine boeren, armoedzaaiers; ze leiden een heel bewogen, meestal
een tragisch leven. Veel onrecht, misverstand en onbegrip moeten ze verkroppen;
vinnig benijden, belagen, belasteren ze elkander, maar naastenliefde, offervaardigheid
en trouw vinden bij hen even spontane als heldhaftige beoefenaars. Het zijn brutale
wezens, in den grond overgevoelig.
Overgevoelig is Demedts ook. De nabijheid van Walschap maakte den jongeren
auteur wel eens brutaal; terwijl de oudere verglijdt naar een milde meewarigheid.
Zoo weinig nam de jonge zoeker de naastenliefde waar op de wereld: dat gemis
prikkelde hem en jaagde hem op. Als in het wilde tastte en greep hij, buiten de
maatschappelijke kaders, naar de laatste dragers van zulk beminnen; hij vond veel
ontgoocheling, maar 'onder de assche smeult het vuur' (cfr. blz. 193).
Mannen van de straat is eerder een sprekend menschelijk document dan een mooi
boek. Artistiek mist het, voor taal en geest, gaafheid en vastheid; maar zijn warme
toon ontroert ons en wij begrijpen beter wat, in de maatschappelijke en moreele
ontreddering der laatste vijftien jaren, de besten der onzen hebben moeten lijden.
Em. Janssen
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EURIPIDES' Alkestis in de oorspronkelijke versmaten vertaald door Dr.
J.M. van BUIJTENEN. - H.J. Paris, Amsterdam, 1943, 46 blz.
Het is bekend dat Euripides' stukken nogal ongeluk zijn: naast prachtige tooneelen
behelzen ze er wel eens andere, die kleurloos en ondramatisch zijn. De Alkestis lijdt
slechts in geringe mate aan dit gebrek, al staat ook hier niet alles op hetzelfde peil.
In het eerste en het tweede epeisodion komen de moederliefde en de toewijding van
de hoofdpersoon tot uiting met een eenvoud en een aanschouwelijkheid, die diep
ontroeren, en misschien nergens in de wereldliteratuur zijn overtroffen. Dr. v. B.'s
zeer verzorgde metrische vertaling verdient overal lof, maar in deze heerlijke scènes
moet ze heel bijzonder geslaagd heeten; en eveneens in de moeilijke stichomythie
v.v. 509-545, die een merkwaardig stuk werk is. Ze weet steeds nauwkeurigheid aan
natuurlijkheid en sierlijkheid te paren. Men zal haar alleen kunnen verwijten, dat ze
meermalen in een gemeenzaamheid vervalt, die niet in den toon van het
oorspronkelijke ligt. Het is ook een vraag, of het werkelijk aanbeveling verdient, bij
de vertaling der koren de oorspronkelijke versmaten te behouden. Deze ingewikkelde
rhythmische systemen spreken niet tot het Nederlandsche oor, en zoo wordt de groote
inspanning, die de vertaler zich heeft getroost, slechts karig beloond. M.i. zou het
verkieslijker zijn, de maten van de moderne of van de middeleeuwsche lyriek te
gebruiken, en wel met het rijm, dat voor ons gevoel een essentiëel element is van
elk lied. Dit procédé zou ten slotte niet moeilijker zijn, en, met een verstandige
vrijheid toegepast, zou het den lezer vanzelf in de gewenschte atmosfeer brengen.
E. de Strycker
Arthur BONUS, Isländerbuch. Sammlung altgermanischer Bauern- und
Köngsgeschichten. - Calwey, München, z.j., 399 blz., geb. RM. 4.80.
Arthur Bonus overleed in 1941. Hiermee verschijnt, na zijn dood, de 7e uitgave van
zijn verzameling IJslandsche Sagen. Een drietal kleinere verhalen werden door
Andreas Heusler bezorgd. Dit boek behoort tot het beste wat men als lezing kan
aanbevelen, en tot het kostbaarste uit onzen oud-germaanschen cultuurschat. Ook
de inleiding (34 blz.) is interessant. A. Bonus waarschuwt den lezer ervoor, dat een
onvoorwaardelijke bewondering voor de oude Germanen allerminst de juiste
gesteltenis is om uit het lezen der sagen de vrucht te halen die erin steekt; integendeel,
wij moeten zeer nuchter hun gebreken erkennen om de vormende kracht dezer oude
overleveringen te ervaren. Het thema van de bloedwraak loopt als een sombere draad
door bijna alle verhalen; naast een hooge opvatting van eer en trouw, een
onbegrensden eerbied voor de vrouw en het kind (opvoeding door tuchtiging is in
de sage niet alleen onbekend, maar een smaad voor den man), zijn leugen, list en
restrictio mentalis den Germaan allerminst vreemd in den strijd tegen zijn vijanden.
A. Bonus wist zijn keuze uit den ouden schat zoo te maken, dat het bloedthema niet
zoo drukkend eentonig werkt als dit in de volledige sage wel het geval is. In de
allermooiste sagen treft het ons hoe de Germaansche held de volle ontplooiing van
zijn wezen pas vindt in het christendom: de groote christelijke Germanen-figuren uit
de IJslandsche verhalen (b.v. Kjartan) overtreffen in adel alles wat hun heidensche
vaderen konden verwezenlijken.
A. Deblaere
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Johann Heinrich FEHRS, De kleine koning, uit het platduitsch vertaald
door Jozef Simons. - Van Mierlo-Proost, Turnhout, 1944, 165 blz. Fr. 15.
Het is ons telkens een stille vreugde, wanneer een van die echte Heimat-vertellers
ons uit het alledagsche komt weghalen, en de kleine gebeurtenissen van ons leven
weer eens bezielen komt met zijn innigen toover. Kleine Hinnerk, de dwerg, is een
ontroerende figuur, vol teerheid, maar vol krachtig menschelijk verlangen, strijdend
om een nooit bereikt geluk. En menschen en dingen om hem heen zijn zoo levend:
goed of boosaardig, maar echt. Jozef Simons, met zijn zekere intuïtie waar het
volksverhalen geldt, vertaalde dit verhaal en de schets die er op volgt: Een
Schoolmeester in Holstein ten jare 1854, met zijn gewone vaardigheid: simpel, soepel
en trouw.
J. Burvenich
Erwin WITTSTOCK, Het Bruidsjuweel. Vertaald door Dina en Isa Lateur.
Met illustraties van Re[n]é Demoen. - Lannoo, Tielt, z.j., 150 blz., ing.
Fr. 20, geb. Fr. 36.
Het verhaal speelt in Hongarije. Mijnheer Albert Brecht, vrijgezel en oudstrijder uit
den vorigen oorlog, verveelt zich en gaat ten slotte zijn vroegeren strijdmakker
opzoeken, Guyri Kovacs. Ze hebben elkaar in geen twintig jaar meer gezien. Brecht
geraakt weldra in de meest onverwachte lotgevallen verwikkeld. Guyri's vrouw,
Scharolta verwacht een kindje. Brecht mag het bruidsjuweel bewonderen, waaraan
het geluk van de familie verbonden is, en begaat de onvoorzichtigheid het eventjes
in zijn hand te nemen. Scharolta vertrekt naar het ziekenhuis en denzelfden nacht
nog wordt de blijde gebeurtenis met macht van geweerschoten aangekondigd. Feest
en drinkgelag. Zigeunersconcert, dans en plezier... en het juweel is verdwenen.
Onderzoek. Verdenkingen. Opsporingen. Zelfs een helderziende juffrouw, die bij
vergissing zich zelf aanklaagt, en een detective uit Budapest komen er bij terecht.
Als de spanning haar toppunt bereikt, komt onverwacht Scharolta met den kleinen
Arpad terug thuis. Volgt de oplossing, die we den lezer niet verraden willen.
Een vlot geschreven, leuk verteld romannetje, misschien wat miniem als gegeven,
interessant ook door de sympathieke uitbeelding van den volksaard.
L. Vander Kerken
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Kunst
Dr. F.W.S. VAN THIENEN, Algemeene Kunstgeschiedenis. Tweede
boekdeel. - De Sikkel, Antwerpen, 1943, 404 blz., Fr. 210, luxe halfleer,
Fr. 285.
Ondanks de moeilijke tijdsomstandigheden zijn de redacteur en de uitgevers erin
gelukt het tweede deel van de Algemeene Kunstgeschiedenis onder redactie van Prof.
Dr. Van Thienen te laten verschijnen. (Zie de bespreking van het eerste deel in Streven
IX, blz. 438.) Niet minder dan elf gekende specialisten hebben hun medewerking
verleend. Hun namen zijn een waarborg voor de hooge wetenschappelijke waarde
van het boek. Daar ieder van hen zijn eigen wijze van behandelen heeft, waren
inkortingen, bijvoegingen en het maken van overgangen noodzakelijk om een geheel
op te bouwen dat een eenigszins homogeen karakter bezit. Dat was de taak van Prof.
Dr. Van Thienen.
We hadden reeds de gelegenheid te wijzen op de gevolgde methode: een bondig
historisch overzicht van elke periode, een tamelijk uitvoerige beschrijving van de
toonaangevende werken, enkele woorden over de minder belangrijke, zoodat we een
volledig beeld krijgen van de evolutie van de kunst door de eeuwen heen. Voegen
we daar nog aan toe dat de menigvuldige kaartjes heel wat verduidelijken.
We mogen het een gelukkig initiatief noemen dat de iconographie afzonderlijk
werd behandeld en dat dit gedeelte toevertrouwd werd aan Dr. B. Knipping, die ook
in ons land gunstig bekend is vooral dank zij zijn prachtig werk, een tegenhanger
van de magistrale studies van Emile Mâle: 'De Iconographie van de Contra-Reformatie
in de Nederlanden'. Toch meenen we dat het hoofdstuk over de 'Iconographie van
de Oud Christelijke Kunst', gezien de zeer beperkte ruimte waarover elke schrijver
beschikt, hier overbodig is, daar het kapittel gewijd aan de 'Vroeg Christelijke Kunst
van het Westen' de evolutie van de iconographie eveneens aangeeft. Deze laatste
bijdrage, opgesteld door Kan. Prof. Lemaire (bouwkunst) en Kan. Prof. Mare
(beeldende kunsten) is werkelijk een voorbeeld van duidelijkheid; deze zeer
methodische uiteenzetting schijnt ons dan ook een der beste van het geheel boek.
Dat daarbij zoo weinig belang werd gehecht aan de aesthetische waarde zal wel te
wijten zijn aan het zeer beperkte aantal bladzijden, waarover beide schrijvers
beschikten. We meenen dan ook dat aan zekere bijdragen te veel ruimte werd
toegekend ten nadeele van andere. Zoo bijv. waar Prof. Dr. Leopold en Dr. Van
Essen over 72 blz. beschikken om de 'Italische en Romeinsche Kunst' (tot Constantijn
den Groote) te behandelen, werd de bijdrage van Dr. Braat over de kunst in de
'Romeinsche Provincies' tot een 20-tal beperkt, evenals de studie van de 'Vroeg
Christelijke Kunst in het Westen'.
In werken van het genre dat we hier bespreken is o.i. de bibliographie van
overwegend belang. In het voorwoord verklaart de redacteur dat de literatuuropgaven
zoo gelaten zijn als de medewerkers deze opmaakten. Bij onze bespreking van het
eerste deel meenden we enkele bemerkingen te moeten maken op de samenstelling
van dit gedeelte van het boek. Ook in dit tweede deel is o.i. de noodige zorg niet
besteed aan deze opgaven. Enkele werken die zeer zeker zouden moeten voorkomen
- hoe beknopt de opgave ook weze - ontbreken; verder zijn de aanduidingen niet
altijd volledig. Zoo werd wel eens naar een kapittel verwezen uit een werk, bestaande
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uit bijdragen van verschillende medewerkers, zonder dat de titel van het boek werd
opgegeven.
Elk hoofdstuk zou een afzonderlijke bespreking vergen, we kunnen daar natuurlijk
hier niet aan denken en meenen dan ook ons te moeten beperken tot deze enkele
algemeene bemerkingen. Toch willen we nog vluchtig de verschillende bijdragen
opsommen en vooral de namen opnoemen van de specialisten, die dan toch borg
staan voor de degelijkheid van het boek.
Naast de reeds genoemde schrijvers, ontmoeten we D. Van der Meer, die de
'Christelijke Kunst van het Oosten' en Dr. F.C. Bursch, die de 'Keltische' en de
'Germaansche Kunst' behandelt. Voor de 'Prae-Romaansche kunst' buiten Italië werd
beroep gedaan op D.F. Lunsigh Scheurleer (bouwkunst, beeldhouwkunst,
kunstnijverheid) en op Dr. B. Knipping (schilderkunst); deze laatste behandelde
eveneens de 'Romaansche kunst buiten Italië'. De eerst genoemde, nl. Dr. Van der
Meer leverde ook de bijdrage over de 'Romaansche en Gotische Kunst in Italië'. Met
de uiteenzetting over de 'Kunst van den Overgangstijd en de Gotiek' werden
verschillende specialisten belast: Prof. Dr. Stan Leurs behandelt de bouwkunst; Dr.
van Thienen de beeldhouwkunst en de kunstnijverheid en Dr. B. Knipping de
schilderkunst.
Wat de illustratie betreft, deze is met zorg gekozen en overvloedig. We kunnen
dan ook slechts den redacteur en de uitgevers geluk wenschen om het geleverde
werk.
Ad. Jansen
André MINNE, Het academische ballet. Historisch overzicht van
Belgiojoso tot Cergej Lifar. - Basis reeks 19/19a. Manteau, Brussel, 1943,
200 blz., Fr. 30.
Een knap gesteld overzicht van de balletgeschiedenis vanaf haar ontstaan in de
zeventiende eeuw, aan het hof van de Fransche koningen, tot heden ten dage. In
sobere, eenvoudige taal, vrij van technische vaktermen, geeft de schrijver een beeld
van het langzaam ontplooien van het ballet tot een zelfstandige kunstuiting onder
invloed van bepaalde dansmeesters, tijdsomstandigheden, enz.
De belangstellende leek, evengoed als de danseres zelf, zullen met stijgende
interesse dit boek lezen.
Als eerste geschiedkundig werk van dien aard in het Nederlandsch, voorzien van
een uitgebreide bibliographie en talrijke voetnota's, mag het zeer geslaagd heeten.
Jammer dat buiten één enkele foto, geen illustratie voorhanden is.
H. Bertiau
Oude Antwerpsche Poortjes, naar aquarellen van Leopold Muller,
kunstschilder.
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Historische kantteekeningen van Jan Be Schuyter. Inleiding van Prof. Dr.
Ir. Stan Leurs. - Boekuil en Karveel, Antwerpen, 1943, 22 blz., 40 platen.
30 × 20, Fr. 280, genummerd Fr. 350, luxe-uitgave Fr. 900.
Het weelderige en roemrijke verleden van Antwerpen staat niet alleen geschreven
in vergeelde annalen, maar ook voor wie het leven kan, in een ongeëvenaarde pracht
van historische monumenten en oude woningen, die ons een onvergankelijk beeld
bewaarden van het bewogen leven, dat zich hier eeuwen geleden heeft afgespeeld.
Vooral in tal van oude gevels spreekt deze aanwezigneid van het verleden ons nog
toe. Een buitengewone zorg werd hier steeds door de architecten besteed aan de
poorten, die telkens op een eigen wijze de inwendige sfeer van het gebouw voor den
bezoeker veruiterlijken. Het oude Antwerpen bezit nog ruim 150 van deze poorten
en poortjes. Van de 40 interessantste maakte de kunstschilder Leopold Muller kleurige
- soms toch wat doffe - aquarellen. In een typographisch uiterst verzorgd fascikel
geeft J. De Schuyter een kultuurhistorische inleiding en een woord verklaring bij elk
der platen. De uitgave die zoowel den schrijver en den uitgever als den schilder eer
aandoet, zal iedereen, die belang stelt in het groote verleden van Antwerpen, ten
zeerste interesseeren.
L. Vander Kerken

Geschiedenis-volkskunde-aardrijkskunde
Prof. Dr. E LOUSSE, Beschavingsgeschiedenis van de moderne tijden.
- Derde herziene druk. Magistra Vitae, V. Vlaamsche Drukkerij, Leuven,
1943, 301 blz.
De derde druk van Prof. Lousse's handboek over de Moderne tijden verschijnt in de
nieuwe serie historische handboeken 'Magistra Vitae'. Er bestaat geen enkel klasboek
over geschiedenis dat iedereen zal voldoen, het genre zelf maakt dit onmogelijk: een
handboek blijft summair, het ziet de gebeurtenissen van uit één bepaald standpunt,
en die engheid beteekent een min of meer gevoelig verlies aan levende werkelijkheid.
Maar het standpunt van het besproken werk is zoo ruim en juist, en zoo diepgaande
(het veronderstelt een ongewone vertrouwdheid met den geest niet alleen van de
Moderne tijden, maar ook van de Middeleeuwen en van de hedendaagsche
geschiedenis) dat men het bezwaarlijk den bescheiden naam van handboek kan geven.
- De Moderne periode staat in organisch verband met de eeuwen die aan haar vooraf
gingen en haar volgden; de Middeleeuwsche beschaving was essentieel christelijk,
de hedendaagsche is essentieel heidensch-materialistisch, en de Moderne tijden
vormen den overgang tusschen beide: een geweldige omwenteling die ontleed en
verklaard wordt in besproken werk. We denken er niet aan dit diepgaand naspeuren
uiteen te zetten in het korte bestek van een recensie. Men moet het boek zelf ter hand
nemen en zelfs dan nog kan, bij een oppervlakkige lectuur, de daarin verwerkte
rijkdom verborgen blijven. De schrijver zegt lang niet alles expliciet wat zijn studie
impliciet onderstelt. Dit klasboek eischt zeer veel, misschien te veel van den leeraar.
Wellicht geniet het hierom niet overal het succes waarop het aanspraak kan maken.
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- Van dit onbegrip getuigt naar ons oordeel een critiek over de Fransche uitgave van
1936, in de Rev. belge de Phil. et d'Hist., XXII, 1943, blz. 588-590. 'Peut-on encore
parler vers 1500 de formations politiques (nl. de Res Publica Christiana en het Hl.
Romeinsche Rijk) qui en réalité ont cessé d'exister depuis le XIIIe siècle?' vraagt
o.m. de schrijver. Blijkbaar werd het fijne en persoonlijke van het handboek niet
gevat. Als tastbare groepen bestaan de twee politieke vormen, waarin eens heel de
Christenheid was samen gevoegd, in de Moderne tijden natuurlijk niet meer, maar
hun geest leeft nog voort, en de Moderne periode is een strijd tegen dien geest, een
gestaag verwoesten en omver werpen van de Middeleeuwsche
beschavingsgrondslagen. Dit wordt aangetoond volgens vijf beschavingsfactoren
(staatsinstellingen, economie, cultuur, godsdienst, internationale betrekkingen), die
telkens in doorsnee de heele periode belichten. - Er werd geklaagd over de nadeelen
van deze 'répartition de la matière en sections verticales'. Elke schematiseering heeft
nadeelen, maar het komt ons voor, dat de hier gebruikte methode een scherp en helder
inzicht geeft in de beschavingsontwikkeling van de behandelde periode in haar geheel.
Om dit in te zien moet men echter het internationale standpunt van den schrijver
aanvaarden: de verschillende landen worden niet systematisch behandeld, maar alleen
in zooverre hun ontwikkeling specifiek genoeg is om een licht te werpen op het
historisch gebeuren van de heele periode. Aldus kregen bijv., zooals hooger geciteerde
critiek het betreurt, noch Lodewijk XI, noch Richelieu een plaats in dit handboek,
en werd aan Denemarken en Polen evenveel belangstelling gewijd als aan Frankrijk
en Italië. Alsof er van uit het standpunt van den schrijver nog sprake kon zijn van
voorkeur geven aan een of ander land. Het gaat niet om afzonderlijke landen, maar
om een tijdsgeest en een beschavingsgeheel, die geleidelijk worden uitgestippeld
door het naar voren halen van de verschillende cultuurelementen, waarvan o.a. ook
de afzonderlijke landen de dragers zijn. Pas in zoo een geheel kan men, met een
althans eenigszins gefundeerde objectiviteit, de juiste plaats situeeren, en het ware
belang der nationale groepen.
Dit handboek moest niet alleen een klasboek zijn. Het is hoogstaand genoeg om
een plaats te verdienen in de bibliotheek van ieder ontwikkeld mensch.
K. Van Isacker
J. DE KEYZER, Beschavingsgeschiedenis van het oude Oosten. Tweede herziene druk. Magistra vitae I. Standaard-Boekhandel, Antwerpen,
1943, 116 blz., Fr. 35.
Z.E.H. Kan. J. De Keyzer, onlangs gepromoveerd tot archivaris van het bisdom Gent,
bezorgt ons een tweeden herzienen druk van zijn degelijke en door de
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kritiek zoo gunstig onthaalde 'Beschavingsgeschiedenis van het Oude Oosten'. Zij
verschijnt in een nieuwe reeks: 'Magistra Vitae. Geschiedenis van de Beschaving',
onder redactie van Prof. Dr. E. Lousse. In het Streven-nummer van Aug. 1942 (jrg.
IX, nr. 6, blz. 638) hebben wij dit boek voldoende besproken. Aan den tekst werd
slechts hier en daar een lichte wijziging aangebracht, gemotiveerd door de uitgebrachte
kritiek, en de bibliographie werd met enkele werken aangevuld. Nieuw zijn de veertien
illustratieplaten en een uitvoerig namenregister; een gelukkige verandering is ook,
dat de kleine kaartjes, die vroeger in den tekst waren ingelascht, nu alle op een groote
uitslaande kaart zijn ingewerkt. Wij herhalen weer den wensch van Prof. J. Coppens
in het 'Inleidend woord': dat dit boek zou ter hand genomen worden door alle leeraars
van de geschiedenis van de Oude Wereld en door de zeer velen die de geschiedenis
van Israël bestudeeren.
M. Dierickx
Dr. P. Em. VALVEKENS O. Praem., Arnold van Leefdael, prelaat der
abdij van Averbode († 1584). - De Kinkhoren, Brugge, 1943, 210 blz.,
geïll., Fr. 250.
Nog immer blijven onze oude abdijen de belangstelling en genegenheid behouden,
waarop de schitterende rol, die ze in het verleden speelden, hun recht geeft. Men
begrijpt dan ook het sympathieke onthaal, dat dit nieuwe - het zooveelste - boek van
P. Valvekens te beurt viel, als men bedenkt, dat de geheele opbrengst wordt besteed
aan den heropbouw der in 1942 door brand verwoeste abdij van Averbode. Niet
alleen geldelijken steun brengt echter dit boek; door nieuw licht te werpen op een
totnogtoe fel omstreden figuur uit Averbode's geschiedenis, bezorgde Schr. ons een
monographie, die hij reeds een vijftien-tal jaar geleden had aangekondigd, en levert
tegelijk een waardevolle bijdrage tot de kennis van het abdijverleden.
Arnold van Leefdael, door de Staten-Generaal in 1577 tot prelaat van Averbode
aangesteld, werd als dusdanig niet door Filips II erkend. Waar de overige abten, na
eerst de partij van den opstand gevolgd te hebben, zich tenslotte van de rebellen
losscheurden en zich met Farnese en den koning verzoenden, bleef Leefdael tot aan
zijn dood, op 28 April 1584, in een teruggetrokken zwijgen volharden.
Hoe moeten we deze houding beoordeelen? Naar het beeld, dat men zich onder
invloed van de eerste historiographie na den opstand stilaan ging vormen, en waarbij
Leefdael's naam uit de lijst der prelaten geschrapt werd, ja, volgens hetwelk hem
zelfs het economisch verval der abdij werd ten laste gelegd? Deze vraag lost Schr.
op met zijn zorgvuldig samengestelde en verantwoorde biographie; zijn boek is een
rehabilitatie, een pleidooi, waarin hij objectief en aan de hand van grondig doorzochte
bronnen Leefdael's handel en wandel nagaat. En het besluit kunnen we als volgt
samenvatten: Leefdael is de wettige en door zijn communiteit als dusdanig erkende
prelaat geweest, wel degelijk bekommerd om de economische belangen van zijn
abdij en immer een trouwe zoon van de Moederkerk. Hij leefde echter in een
tragisch-somberen tijd van twijfel en oorlogswee, en miste bovendien zooals de
meesten van zijn tijdgenooten, het scherpe inzicht, dat tot juist en snel handelen leidt.
Voor de waarheid van deze conclusie en voor de historische nauwkeurigheid van
het heele betoog staat de naam van Schr. borg: de XVIe eeuw, en bijzonder al wat
met het abdijleven van dien tijd uitstaans heeft, kent hij door en door. De politieke
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en militaire gebeurtenissen zijn slechts zeer summair aangeduid en vormen den
achtergrond, waartegen zich de geschiedenis der abdij afteekent; en in dit beperkter
midden wordt Leefdael's figuur het scherpst en het volledigst belicht. Toch neemt
er het administratief en economisch element van zijn bedrijvigheid de ruimste plaats
in; weinig hooren we over zijn positie op politiek gebied, over wat men bv. van hem
dacht in de rebelsche kringen; wellicht had Schr. hierover iets kunnen vinden, ware
hij met zijn opsporingen ook buiten de gewone bronnen van Averbode, Park en
Rijksarchief gegaan.
Het opstellen van dit boek gebeurde waarschijnlijk wat te haastig; daarop wijzen
herhalingen van reeds vernoemde gegevens in dezelfde bewoordingen, en enkele
taalslordigheden ('had geweest', blz. 90; 'het bundel', blz. 121; 'allusie aan', blz. 183).
Als geheel mag dit nieuwe boek van P. Valvekens een waardige voortzetting heeten
van de reeks monographieën over het XVI-eeuwsch abdijleven, een belangrijke
bijdrage tot de kennis van de stemming in de jaren van den opstand.
J. Andriessen
Leo DE WACHTER, Repertorium van de Vlaamse Gouwen en
Gemeenten (Heemkundige dokumentatie 1800-1940) Deel II Gemeenten
A-G. 1943, - De Sikkel, Antwerpen, XV + 965 blz., i[...]gen. Fr. 280, geb.
half linnen, Fr. 310, geb. luxe half leer, Fr. 375.
Met vreugde begroeten wij het IIe deel van het 'Repertorium van de Vlaamse Gouwen
en Gemeenten'. In het Strevennummer van Aug. 1943 hebben wij een uitvoerige
recensie gemaakt van het I. Deel, dat de bibliographie voor het heele Vlaamsche land
en voor de afzonderlijke gouwen of provinciën aangeeft. Het II. Deel bevat de
heemkundige documentatie van de Vlaamsche gemeenten A. tot G. in alphabetische
orde. Met de Deelen II en III zal het aantal verwijzingen het repertorium stijgen
boven de 75.000 (eerst 60.000 aangekondigd), en het aantal verwerkte reeksen ver
boven de 500. Om den overweldigenden schat van gegevens eenigszins te doen
aanvoelen stippen wij terloops aan: Aalst heeft 285 verwijzingen, Aarschot: 179,
Antwerpen: 6.589, Asper (een gewoon dorp): 60, Brugge: 2.264, Brussel: 5.661,
Dendermonde: 735, Diest. 345, Gent: 3.666.
De auteur heeft aan de gelukkig steeds meer opbloeiende heemkunde een
ontzaglijken dienst bewezen. Nu pas beschikken de heemkundigen, waarvan toch
een zeer groot deel niet universitair geschoold of wetenschappelijk gevormd zijn,
over het noodige instrument, dat hen in staat stelt met weinig moeite al het noodige
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materiaal voor hun studie te verzamelen. Wij herhalen den wensch waarmede wij de
bespreking van het I. Deel sloten: 'wij hopen, dat dit monumentale werk weldra op
den lessenaar van alle heemkundigen en geschiedschrijvers zal staan, en in alle
bibliotheken en openbare leeszalen zal voorhanden zijn'.
M. Dierickx
Dom. A. SMITS, Betrekkingen tusschen Vlaanderen en Zuid-Afrika.
- Suid-Afrika reeks 3. Wiek op, Brugge, 1943, 254 blz. ing. Fr. 75, geb.
Fr. 95.
Terwijl de jeugd een halve eeuw geleden eerder onverschillig stond tegenover den
Zuid-Afrikaanschen strijd, begint zij zich nu met geestdrift aan de geschiedenis van
het stamverwante volk te interesseeren. Dit boek van Dom A. Smits zal weer nieuwe
vergezichten openen. Met wel een rechtmatige fierheid zullen onze jonge Vlamingen
vernemen - samen met vele andere belangrijke feiten - dat Piet Retief en President
Kruger, beiden een Vlaamsche stammoeder hebben gehad.
Het boek is zeer rijk en wetenschappelijk gedocumenteerd. De kleinste details
werden met stipte nauwkeurigheid nagevorscht en uitgepluisd. Deze overladenheid
van feitenmateriaal neemt wel iets weg van de leesbaarheid. Toch lijkt het ons een
werk, dat door zijn knappe samenstelling en degelijkheid als af mag worden
beschouwd.
Daar het boek hoofdzakelijk voor Vlaanderen is bedoeld, hadden wij het werk
liever in de klassieke spelling gelezen.
L. Sterkens
Dr. K.C. PEETERS, Het Vlaamsche volksleven. - Wiek op, Brugge en
Utrecht, 1943, 107 blz., Fr. 45.
Aimé DE CORT, Bijgeloof in Vlaanderen en andere folkloristische
bijdragen. - Karveel - Folklorereeks 3, Boekuil en Karveel, Antwerpen,
1944, 60 blz., Fr. 15.
Beide werken bieden ons een globaal overzicht aan van de Vlaamsche folklore, beide
door bevoegde vakkundigen. Dat van Aimé de Cort bevat zes korte radiovoordrachten:
over het bijgeloof bij ons volk, de volksgeneeskunde, de weervoorspellingen, de
volksspelen, de kinderspelen, den vertelselschat. Zeer bevattelijk en als vanzelf uit
de pen gevloeid, onderstellen deze een jarenlange vertrouwdheid met de materie van
een uitgebreid feiten-materiaal. Maar wat blijft alles oppervlakkig! Aimé de Cort
lijkt in een toenemende rationalistische 'verlichting' te gelooven, en hij beoefent de
folklore met de nergens peilende belangstelling van den verzamelaar.
Dr. Peeters doet veel meer! Hij weet heel goed dat de volkskunde, als wetenschap,
nog in de kinderschoenen loopt. Dat zij zal moeten aansluiten bij de cultuur- en
kunstgeschiedenis, bij de godsdienstwetenschap, de zielkunde en zelfs de
maatschappijleer! Intusschen trekt hij, doorheen zijn verzamelwerk, reeds vaste
lijnen. ', Zoo dicht mogelijk' wil hij 'een objectieve, levendige karakteristiek van het
Vlaamsche volk... benaderen', en ziehier hoe hij zijn eigen werk samenvat: 'Nadat
in het eerste deel... de verschillende volksgroepen, de woningbouw, de volkstaal, de
kleederdracht werden aangeraakt, kwamen de eigenlijke volksgebruiken in verband
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met den levensloop (deel II) en met den jaarkrans (deel III) aan de beurt'. En nederig
voegt de auteur er bij: 'Andere onderdeelen van de Vlaamsche volkskunde moesten
uiteraard buiten behandeling blijven, al bevatten zij nochtans waardevolle
aanduidingen voor de studie van ons volksleven' (blz. 99).
Niet alleen onder folkloristen, ook onder de letterkundigen en de ontwikkelden
hoe dan ook, verdient het boek van Dr. Peeters, naast het groote werk van Dr.
Schrijnen dat er door wordt aangevuld, een ruime verspreiding.
Em. Janssen
J.O. PLASSMANN, De Ring van 't jaar. Uit het Duitsch vertaald door
René Verbeeck. - De Burcht, Brussel, 1944, 148 blz., gen. Fr. 52, geb. Fr.
64.
S. doorloopt den jaar-cyclus en beschrijft daarbij op lyrische wijze oud-Germaansche
feesten, gebruiken en symbolen. Hij betreurt het dat de heidensche interpretatie door
een christelijke werd verrijkt, en spoort zijn lezers aan de klok een paar duizend jaar
terug te zetten.
A. Deblaere
Prof. Dr. R. SOENEN, Enkele Begrippen over Ras en Rassenkunde. Irminreeks, nr 1, 53 blz.
Dr. E. VERSTRAETE, Huismerken en Sibbeteekens in Vlaanderen. Irminreeks, nr 2, 44 blz., 9 buitentekstpl.
A. RUTGEERTS, Vlaamsche Uithangborden en Gevelsteenen. Irmin-reeks, nr 3, 71 blz., De Burcht, Brussel.
In het 1e nr worden enkele beknopte en noodzakelijk veralgemeende begrippen
ontwikkeld over de rassentheorie in haar huldigen vorm. Volgt de klassieke indeeling
van de menschelijke rassen op den aardbodem. Daarnaast ook een reeks besluiten
en toepassingen, die het werkje verwijzen naar de thans algemeen verspreide
vulgarisatieliteratuur over dit onderwerp. (Niet altijd erg logisch, b.v. de tegenspraak,
blz. 42: 'Ook het haast door alle godsdiensten geëxploiteerde dualisme tusschen goed
en kwaad was hen [nl. den Noordrasmenschen] vreemd: voor hen was alles goed wat
met hun aard en karakter overeenstemde en alles kwaad wat hiermede in strijd was.'
- Hoe kon het hun dan vreemd zijn?)
Het 2e nr stelt voor leeken materiaal open van de in Vlaanderen nog weinig
beoefende studie der huismerken en sibbeteekens. Het opsporen dezer teekens,
waarvan het initiatief uit Skandinavië kwam, is onbetwijfelbaar van beteekenis voor
de heemkunde.
Het 3e nr biedt een 'bloemlezing' aan uit de oude Vlaamsche uithangborden.
A. Deblaere
Jan DE SCHUYTER, Over rolzangers en rolzangersliederen. - Boekuil
en Karveel, Antwerpen, 1944, 64 blz., 8 platen, Fr. 20.
De rolzangers en hun liederen hooren niet precies bij de letterkunde, wél bij de
folklore, en het is goed dat de aandacht op hen wordt gevestigd. Jan De Schuyter,
Voorzitter van de Antwerpsche folk-
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loristen, biedt ons een vrij uitgebreid materiaal aan: hij typeert den zanger; hij haalt
de bekende dichters van rolliederen aan; hij laat ons stilstaan bij de voornaamste
vormen van deze gezangen. Toch ontvangen we niets méér dan goed geordend
verzamelwerk; we betreuren het dat de auteur nergens dieper op ingaat, dat hij het
duidelijke verband met de volkspsychologie, de zedelijkheid, de cultureele
ontwikkeling nergens onder de loupe neemt.
Em. Janssen

Opvoedkunde
Alfred SCHEERS, O.F.M., In het paradijs der kinderen. Foto's van R.
Longinus De Munter, O.F.M. - Lannoo, Tielt, 1944, 63 blz., geb. Fr. 125.
Dit prachtig uitgegeven album lijkt ons een heerlijk geschenk voor moeders en een
uitstekende propaganda voor 'het gezin'. Laat u door de 49 foto's bekoren; lees daarna
den zonnigen tekst, even vol van blijheid als wijsheid, schalkschen levenslust als
vrome ervaring, - en denk aan uw vriendin of vriend, van wien U heel veel houdt,
om hem nu eens buitenmate dankbaar en gelukkig te maken. Want het parades der
kinderen blijft nog altijd het paradijs der groote menschen.
Em. Janssen
L. Victor V. EDMOND, Als de Zee roept. Leven en avonturen van een
stuurmansleerling op zeilschepen. - Dupuis, Antwerpen, 285 blz., Fr. 30.
Deze herinneringen van iemand die de roepstem van de zee gehoord heeft en eraan
beantwoordde, kunnen wedijveren met den spannendsten avonturenroman. Het
hoofdpersonage van het boek is de zee, die den jongeling geheimzinnig en
onweerstaanbaar aanlokt en hem steeds in haar betoovering weet te behouden, zoowel
door storm en onweer als door voorspoed en geluk. In een sobere en ongekunstelde
taal verhaalt de schrijver zijn lotgevallen, even boeiend in het beschrijven van de
meer tragische episoden als Van het alledaagsche boordleven op een zeilschip.
Een aantal goed gekozen foto's verluchten het boek. En daarbij - dit is een
bijzondere verdienste - er is een lijst toegevoegd met al de scheeps- en zeevaarttermen
die gebruikt werden.
In hun woord 'Ten Geleide' schrijven de uitgevers dat het ook hun bedoeling was
'om een voorvaderlijke traditie in eere te herstellen en de belangstelling en liefde
voor de zee en het zeeleven in ons volk aan te wakkeren'. Moge hun wensch in
vervulling gaan.
L. Baudez
Dr. Hans M. SUTERMEISTER, Nomen atque omen. Die Fortschritte
der psychologischen Forschung und ihre weltanschauliche Tragweite (mit
besonderer Berücksichtigung des Neuroseproblems). - Freidli, Bern, 1942,
92 blz., Zw, Fr. 4,80.
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Dit boek kunnen we moeilijk aan ernstige lezers aanbevelen. Zij die van de
psychologie niets afweten, kunnen in dit pedante boek niets leeren; de specialisten
zullen het spoedig terzijde leggen, omdat het een mengsel is van de meest
uiteenloopende theorieën. Oordeel zelf. De schrijver wil het uitsluitend recht
verdedigen van een natuurwetenschappelijke psychologie, die zich tot de
physiologische psychologie, de logistiek en de 'social anthropology' zou beperken.
Alle philosophie in de klassieke beteekenis is naar den inhoud valsch, logisch
onhoudbaar en zinloos. De schrijver gaat er groot op aan te toonen, dat het
philosophische denken een praelogisch denken is op bedenkelijke wijze, aan het
'dereistische' denken van den schizoïed verwant. De 'social psychology' toont aan,
dat dit praelogische religieus-metaphysische denken zich handhaaft als een ideologisch
weer-apparaat van een primitief collectivisme. De nieuwe natuurwetenschap is
revolutionnair. De strijd om de natuurwetenschap is immers een politiek vraagstuk.
Zij is net vaandel van de individualistische demokratie in den strijd tegen het
praelogische collectivisme. De strijd wordt gevoerd onder een psycho-hygiënische
leuze. Want achter het praelogisme dreigt de neurose. Zooals de physiologische
psychologie aantoont, is de neurose niets anders dan 'ein angstbedingte
Schutzreflexartige Regression von der jüngere Rinden- auf die ältere Stammschicht'
p. 89). Oorzaak van deze angst is de tweespalt tusschen het door de collectiviteit
opgelegde praelogische 'Ueber-Ich' en de door het verstand gedefinieerde
individualistische, biologische moraal. Het is onnoodig aan te toonen, dat achter deze
alles behalve wetenschappelijke beweringen een naturalistisch-positivisitisch en
materialistisch dilettantisme schuilt. De negentig bladzijden van dit boekje vertoonen
één doorloopenden tekst, zonder indeelingen.
W. Smet
Dr. Hans M. SUTERMEISTER, Neue Gesichtpunkte in der Psychologie
in gemeinverständlicher Darstellung. - Friedli, Bern, 1943, 32 blz., Zw.
Fr. 1,45.
De titel van deze brochure is misleidend. De schrijver herhaalt nog eens in een reeks
korte zeer uiteenloopende hoofdstukjes over verschillende takken van de psychologie
(o.a. taalpsychologie, psychologie der mode, psychologie der muziek, enz.) enkele
van zijn stokpaardjes, die we reeds uit het vorige boekje kennen.
W. Smet
Th. PREVOST-DEBATTE, Maman, jardinière d'enfants. - Les sciences
et l'art de l'éducation. - La pensée catholique, Luik, 1943, 75 blz., Fr. 18.
Moeder, zoekt u naar een boekje dat u kan helpen in de huiselijke opvoeding van uw
kleuters van 3 tot 6 jaar? Ziehier een uitstekend leidraadje. Wij meenen dat de
schrijfster in het debat tusschen familieopvoeding en kindertuin het rechte einde te
pakken heeft, wanneer zij oordeelt, dat, niettegenstaande de technische volmaaktheid
en wetenschappelijke pretenties van het moderne vóór-schoolsche onderwijs, de
moeder in de opvoeding van het kind onvervangbaar blijft. Daarom zijn alle moeders
nog niet even bekwame opvoedsters. De schrijfster tracht daarom op concrete en
practische wijze de beste methodes van de moderne paedagogie in haar bereik te
stellen.
W. Smet
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Dr E. MUYLLE, Een woordje over hormonale beïnvloeding. Familieleven 20, 't Groeit Antwerpen, 1943, 40 blz., Fr. 5.
Dr. Joz. PYCK, Wat zal mijn jongen worden? - Familieleven 21, 41
blz., Fr. 7.50.
M.C. SCHOUWENAARS, Wat zal ons meisje worden? - Familieleven
22, 41 blz., Fr. 7.50.
1. Dr. Muylle geeft hier op een bevattelijke manier een uiteenzetting van een
wetenschappelijke kwestie, den invloed namelijk van de hormonen op het menschelijk
gestel, van die 'stoffen, sappen, die afgescheiden en afgeleverd worden door klieren
met inwendige afscheiding'. De gehuwde menschen en zij die op het punt staan te
huwen, zullen dit met veel vrucht lezen.
2. De vraag door Dr. Muylle gesteld, is inderdaad beangstigend voor vele ouders,
die in deze brochure enkele algemeene nuttige wenken zullen vinden. Wie zal
beslissen? Voor de ouders is het moeilijk, soms onmogelijk. De school? Die blijft
ook veel in gebreke. Zoo wordt het nut aangegeven van het bureel voor
beroepsoriënteering. In een zeer bescheiden aanhangsel wordt ook de roeping tot
den geestelijken staat even aangeraakt. Als eerste contactname met het probleem,
vrij nuttig.
3. Schrijfster is reeds bekend door haar brochure: De problematiek van het jonge
meisje. Zeker begrijpt zij het gemoed, de ziel van de meisjes, die voor de keuze staan
van een levensstaat. Zij is derhalve een veilige gidse en haar grondprinciep is een
waarborg voor de degelijkheid: 'Men zal het meisje slechts opvoeden, in de mate dat
men haar gelukkig maakt'. Aanbevolen.
A. Darquennes

Economie
G. VAN DE VELDE, Le rendement des placements (1865-1939). - 2e
uitg. Société d'études morales, sociales et juridiques, Leuven, 1943, 536
blz., Fr. 220.
Een boek waarvan de vorm wat verwondert: het biedt ons eerder een onderhoud aan
dan een studie, zooals deze gewoonlijk opgesteld worden. Echter geenszins een
gemoedelijk praatje, waarbij men aan de oppervlakte blijft en van den hak op den
tak springt. Maar een onderhoud van iemand die, na lange, noeste en methodische
studie u, met zijne goed geordende nota's voor oogen, ernstig en tevens met een tikje
gemoedelijkheid, alle vruchten van zijne onderzoekingen meedeelt; hier wat meer,
daar wat minder naargelang zijne opsporingen meer of minder bijzonderheden aan
het licht brachten.
Waarover handelt dat onderhoud? Over alle geldplaatsingen, van het oppotten tot
het 'spelen' op de beurs. Eerst en vooral over hun 'rendement', dat is over hetgeen ze
den belegger aan werkelijke winst meebrengen... of verlies berokkenen. Evenwel
geenszins uitsluitend over het rendement. Zoo o.m. over de bron waaruit het belegde
voortkomt, waar dan in de eerste plaats aangetoond wordt in welke maat de baten
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der beleggingen het bedrag der nieuwe beleggingen op het zelfde gebied overtreffen
of daar beneden blijven.
Alle beleggingen worden uitvoerig behandeld en met elkaar vergeleken.
Vanzelfsprekend nemen evenwel de beleggingen in waardepapieren die normaal op
de beurs verhandeld worden, de grootste ruimte in. Een uitvoerige geschiedenis van
de Beurs te Brussel leidt ze in. Deze geldplaatsingen worden in allerlei opzichten
onderzocht: de ondernemingen worden ingedeeld in ondernemingen werkzaam vooral
in België, in Congo, in het buitenland; naar hun ouderdom; naar den aard hunner
bedrijvigheid (financieele en bankondernemingen, bouw- en hypothecair crediet,
mijn- en nijverheidsondernemingen); in zeer groote, groote, middelmatige, kleine
ondernemingen; enz.
Besluiten treft men bij elk onderdeel der studie aan; ze zijn zeer interessant en
dikwijls verrassend; ze betreffen vooral de rentabiliteit, het min of meer speculatief
karakter, de realiseerbaarheid der geldplaatsing. Het eindbesluit is uiterst kort, ons
inziens te kort: de schrijver kon ons, meenen wij, meer zeggen zonder af te wijken
van zijn rol van onpartijdige voorlichter. Wat hiervan ook weze, wij zijn hem dankbaar
om het heerlijk overzicht dat hij ons geeft, en om den rijken schat aan inlichtingen
dien hij ons verschaft.
K. du Bois
Dr. H.M.H.A. VAN DER VALK, De geld- en kapitaalmarkt. - 2e druk,
Van der Wiel, Arnhem, 1943, 147 blz., fl. 6,25.
'Deze studie... heeft een tweeledig doel, nl. inleiding tot en verdieping van de
vraagstukken van het moderne banken credietwezen'. Indien wij, bij dezen zin uit
het Voorwoord, de opmerking voegen dat de schrijver ook het vraagstuk der
investeering behandelt en dat van het verband tusschen de twee markten: die van het
kort en die van het lang crediet; hebben wij volledig opgegeven waarover dit werk
handelt. Het biedt ons een machtige synthese aan en dringt tot diep in de behandelde
onderwerpen; van de complexe werkelijkheid van het hedendaagsch credietwezen
laat het duidelijk de hoofdkenmerken uitkomen. Waar het pas geeft onderzoekt het
tevens critisch de ware beteekenis en de doelmatigheid van het ingrijpen, door de
staatsmacht of door financieele organismen, op het gebied van het crediet. De
hoofdstukken over 'het vraagstuk der kasverhoudingen' en over 'regeling van het
credietvolumen door open marktpolitiek' zijn, in dat onzicht, bijzonder leerrijk. Dat
over 'kapitaalmarkt en economische orde' laat de sociale zijde van het credietvraagstuk
en van de credietpolitiek uitkomen.
Wie reeds eenigszins op het gebied van bank- en credietwezen thuis is, zal veel
uit deze studie leeren. Ze is, zooals de schrijver het bedoelt, werkelijk algemeen en
niet specifiek Nederlandsch. De bekendheid van den heer van der Valk met de
Belgische toestanden brengt hem tot meerdere belangrijke opmerkingen en besluiten
die ons bijzonder interesseeren.
K. du Bois
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Gustav UELSCHEN, Die Bevölkerung im Wirtschaftsgebiet
Niedersachsen 1821-1939. - Veröffentlichungen des Provinzial-Instituts
für Landesplanung, Landes- und Volkskunde von Niedersachsen an der
Universität Göttingen, Reihe B, Band 3. Gerhard Stalling, Oldenburg I.O.,
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 5.000) den stand van de
bevolking op 9 verschillende tijdstippen van de periode ± 1820-1939, de
vermeerdering of vermindering welke die cijfers telkens aanwijzen en tenslotte de
bevolkingsdichtheid. De oorspronkelijke cijfers van de volkstellingen zijn zoo noodig
aangepast geweest om rekening te houden 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 ontwikkeling der gemeenten van
Neder-Saksen en we zien dan ook met veel belangstelling uit naar de aangekondigde
kaarten, waarin de statistieken aanschouwelijk zullen gemaakt worden. Mogen we
ook niet hopen dat het cijfermateriaal zelf nog aangevuld zal worden, met gegevens
nl. omtrent geboorten en sterfgevallen, migraties, leeftijdsgroepen, enz.? Dan zouden
we, samen met deze publicatie, een onschatbare verzameling hebben van gegevens
die ons in staat zouden stellen tot de oorzaken zelf van de ongelijkmatige
vermeerdering van de bevolking eener streek terug te grijpen, en waarschijnlijk nieuw
licht zouden werpen op verschillende problemen van algemeenen aard die daarmee
verband houden.
R. Van Ooteghem
Paul MAHIEU, Jean COLARD, Les réalisations sociales à l'usine. - 3e
uitg. Les Editions comptables, commerciales et financières, Brussel, z.j.,
102 blz., Fr. 30.
Een werk ingegeven door een diepsocialen geest gepaard gaande met gezond realisme.
Een eerste deel is gewijd aan Hygiène et sécurité. een tweede aan OEuvres sociales.
Dit laatste besteedt eerst enkele bladzijden aan de sociale wetgeving, om daarna
uitvoerig over de eigenlijke patronale sociale werken te handelen: ze te beschrijven,
het nut er van te laten uitkomen en, waar het past, enkele wijze bedenkingen te
opperen.
Het is voorzeker wenschelijk dat de band tusschen werkgever en werknemer nauw
weze, en de meeste 'sociale werken' hier beschreven strekken zonder twijfel daartoe.
De band mag evenwel niet knellend worden: hij mag niet den arbeider vernederen,
de sociale initiatieven van de arbeiders of van hunne organisaties dwarsboomen of
de vrijheid van den arbeider willekeurig kortwieken. Bijna overal waar dergelijk
gevaar dreigt, waarschuwen de schrijvers delicaat maar toch duidelijk de werkgevers.
Waar het geldt het noodzakelijk ontzien van de werking der arbeidersorganisaties
kon de waarschuwing wel wat duidelijker zijn. Over de economaten hadden wij meer
verlangd dan de schuchter geopperde bezwaren. Immers, indien ze niet werden
opgericht om een overmatig opdrijven der prijzen door de winkeliers te niet te doen,
voeren zij tegen de middenstanders een noodlottigen concurrentiestrijd met ongelijke
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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 Bois
Jacques COETS, La structure fonctionnelle des grands magasins. Larcier, Brussel, 1944, 123 blz.
Deze 'cours' werd uitgegeven door de Ecole professionnelle de vente, door toedoen
van den Au bon Marché (Brussel) opgericht. Hij zet uiteen hoe onze warenhuizen
ingericht zijn en werken. Wij gaan niet verder op die, trouwens interessante,
bijzonderheden in. De schrijver vangt aan met het ontwikkelen van enkele principes
généraux waar hij de rol van het warenhuis ophemelt; deze toch 'oriente et codifie à
la fois, la production et la consommation..., crée par son complexe de vente, le climat
propice à une élévation du goût du public'. Aan de middenstands-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 gewenscht.
B.V.
L'oeuvre de secours 1919-1923. Livraisons en nature et emprunts. Volkenbond, Genève, 1943, 70 blz., Zw. Fr. 3.
Na dezen oorlog zal een hulpactie geboden zijn die onmiddellijk ingrijpt. Hoe ze
aanleggen? Deze brochure 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
begunstigden dier actie waren en slechts heel weinig van de ontvangen credieten
terugbetaalden.
B.V.
K.A. MEISSINGER, Friedrich List. Der Pichier des Reichs. - 9,-13.
Auflage. Paul List Verlag, Leipzig, z.j., 220 blz.
Friedrich List is een interessante persoonlijkheid, een initiator een pionier. Zooals
met meerdere pioniers gebeurde, werd hij eerst niet begrepen, erger nog, door zijn
vaderland verworpen. Maar zijn ballingschap in de Vereenigde Staten kwam ten
goede èn aan hemzelf èn aan Duitschland, waar hij kon 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 hetzelfde tekort in vaststellen als in het voornaamste
werk van List (Nationale System der politischen Oekonomie, 1840) waarvan 'die
Gliederung im Ganzen nicht glücklich ist'.
B.V.
Georges HEYMAN, L'investissement scientifique. Introduction à l'étude,
en économie politique, de la formation
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des prix des valeurs mobilières traitées sur les marchés financiers. Bruylant, Brussel, 1942, 167 blz., Fr. 50.
De H.G. Heyman, vooral gekend door zijn werkzaamheid en zijn publicaties op
sociaal gebied, geeft ons hier wat hij zelf noemt een inleiding tot de studie van de
prijsvorming op de effectenbeurzen. Getroffen door de gevaren waaraan vooral de
kleine spaarders door hun onervarenheid blootgesteld zijn wanneer zij effecten koopen
of verkoopen, wil hij hun de groote complexiteit toonen der factoren die de prijzen
van aandeelen en obligaties beïnvloeden. Zoo behandelt hij eerst de kapitaalstructuur
der vennootschappen en de middelen om den toestand eener onderneming te
beoordeelen; daarna de oorzaken van algemeen economischen aard die op de
beurswaarden inwerken; en tenslotte de bijzondere problemen gesteld door den oorlog
en door de ontwikkeling op monetair gebied. Vooral in onze bewogen dagen een
heilzame waarschuwing voor allen die de beurs aanlokt!
R. Van Ooteghem
Dr. Wilhelm GROTKOPP, Monnaie sans or. Traduction de M.E. Guerre.
- Receuil Sirey, Parijs, 1943, 210 blz., Fr. Fr. 90.
Onze voorvaderen kenden enkel metalen munten; de ouderen onder ons herinneren
zich nog dat ze soms gouden muntstukken ter betaling kregen, naast bankbriefjes
werkelijk 'betaalbaar op zicht', d.w.z. omzetbaar in metalen munt in de agentschappen
der Nationale Bank; de jongeren moesten zich, tot 1940, vergenoegen met de
verzekering dat de Frank omzetbaar was in goud en op het edel metaal gegrondvest
stond; nagenoeg overal buiten België was, sedert rond 1931, zelfs die omzetbaarheid
in goud geheel of althans grootendeels opgeheven, ofschoon goud toch nog op een
of andere wijze de munt schraagde. In de meeste landen zorgde dan een machtig
egalisatiefonds voor het gaaf houden der munt, wier goudwaarde evenwel niet
onveranderd gehandhaafd werd, ja zelfs soms opzettelijk neergedrukt werd tot
opwekking en bevordering van de economische bedrijvigheid. In andere landen
waakte de staatsmacht meer rechtstreeks over de gaafheid der nationale munt door
strenge regeling der buitenlandsche betalingen. Koning Goud heerschte niet meer
als absolute vorst. Men kan, naar de gedurfde beeldspraak van Dr Grotkopp, zijn
toestand vergelijken met dien van Lodewijk XVI in het begin der Fransche Revolutie.
Zal Koning Goud hetzelfde lot ondergaan als Lodewijk XVI of nog eenige, ofschoon
ondergeschikte, rol blijven vervullen? De schrijver onderzoekt het in deze studie na
omstandig de evolutie der munt beschreven te hebben, die wij hier heel kort schetsen.
Hij doet het echter oppervlakkig, met zeer weinig eerbied voor den onttroonden
koning en met geringschatting van de diensten door hem bewezen. De vertaling is
zeer gebrekkig.
K. du Bois
Laurent DECHESNE, Economie industrielle et sociale. - 7e uitg. Les
Editions comptables, commeciales et financières, Brussel, 1944, 212 blz.,
Fr. 75.
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Methodisch maar onvermijdelijk vluchtig overzicht van de economische wetenschap
en van het maatschappelijk vraagstuk. Handel, crediet, munt en buitenlandsche
betalingen worden evenwel niet behandeld. Aan de meer theoretische vraagstukken
wordt slechts schaars ruimte toegekend. Radikale uitlatingen blijven hier niet altijd
vrij van overdrijvingen. Op sociaal gebied blijkt de schrijver integendeel geheel thuis
te zijn en een open oog te hebben voor elke eenzijdigheid, dat ze voortvloeie uit blind
vertrouwen in ongebonden concurrentie of uit stroeve reglementatie die veroverde
posities waarborgt en heilzame initiatieven doodt. Elk hoofdstuk eindigt met een
overvloedige bibliographie. Wij betreuren het dat nieuwe werken slechts in gering
aantal gevoegd werden bij de lijst uit de eerste uitgaven.
K. du Bois
Gustave-L. GERARD, L'art de l'oreanisation. - La Renaissance du livre,
Brussel, z.j., 101 blz., Fr. 18.
De techniek van de organisatie in handel en nijverheid, op het bureel, in het bestuur
van het zakenleven wordt hier bijzonder concreet en duidelijk uiteengezet. Dit werk
is den Afgevaardigde Beheerder van het 'Comité Central Industriel de Belgique'
waardig.
K. du Bois
Dr. R. VANALDERWEIRELD en Gerard VERBRUGGEN, Handboek
van het fabrieksboekhouden, ten dienste van het middelbaar onderwijs
en de practijk. - De Vlaamsche Drukkerij, Leuven, z.j. 312 + 15 blz., Fr.
6-.
'Op verzoek van verschillende leeraren' hebben de schrijvers 'besloten een beknopte
bewerking in het lacht te sturen' van hun Leerboek van het fabrieksboekhouden. Wij
bespraken in Streven X, 3 (Februari 1943) blz. 208 dat uitmuntend Leerboek. In een
algemeen cultureel tijdschrift is detailbespreking van een vakwerk zooals ons hier
aangeboden wordt minder op hare plaats, wel echter, meenen wij, de opmerking dat
werken als het Leerboek en het Handboek, èn om hunne degelijkheid èn om hunne
keurige taal, ook tot de cultureele vorming van ons volk het hunne bijdragen.
K. du Bois
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SIMONS, Jozef, De danstent. - Herdruk. Van Mierlo-Proost, Turnhout, 1944,
90 blz., Fr. 12.
SIMONS, Jozef, Eer Vlaanderen vergaat. - 6e druk. Van Mierlo-Proost,
Turnhout, 1944, 302 blz., Fr. 25.
STELLFELD, Dr. J.A., Andries Pevernage. Zijn leven, zijne werken. Koninklijke Vlaamsche Academie voor taal- en letterkunde. Reeks VI, nr 66.
De Vlaamsche Drukkerij, Leuven, 1943, 182 blz.
STICHEL, Theo Van -, Het lieflijk kleed. - Oostlandreeks 14. Michiels-Broeders,
Tongeren, z.j., 39 blz., gen. Fr. 32, geb. Fr. 40.
TIMMERMANS, Helene, Spreken en schrijven wij keurig Nederlandsch?
Wenken over het juist gebruik van onze taal. - Boekuil en Karveel, Antwerpen,
1944, 204 blz., Fr. 30.
TOUSSAINT VAN BOELAERE, F.V., Landelijk minnespel en andere verhalen.
- Manteau, Brussel, z.j., 219 blz., Fr. 10.
TRENDELENBURG, Dr. Ernst, Amerika und Europa in der
Weltwirtschaftspolitik des Zeitabschnitts der Wirtschaftskonferenzen. 1. Teil.
Bis zum Dawes-Plan 1924. - Heymann, Berlijn, 1943, VIII 142 blz., Rm. 7.
VALVEKENS, P. Dr. E., O. Praem., Norbert von Gennep. - Heiligen van onzen
stam. De Kinkhoren, Brugge-Brussel, 1943, 135 blz., gen. Fr. 25, geb. Fr. 35.
VEKEN, Fl. Van der -, S.J., Handleiding van de Bonden van het H. Hart (theorie
en praktijk). Secretariaat van de Bonden van het H. Hart, Mechelen, z.j., 375
blz. Fr. 75.
VELDE, G. Van de -, Le rendement des placements (1865-1939). - 2e uitg.
Librairie Saint-Pierre, Leuven, 536 blz., Fr. 220.
VERMEYLEN, Aug., Twee vrienden. - Manteau, Brussel, 1943, 224 blz., Fr.
10.
Klein VERSCHAEVE brevier. - Samengesteld en ingeleid door Wies Moens.
- Zeemeeuw, Brugge, z.j., 131 blz., gen. Fr. 25, geb. Fr. 35.
VIJDT, P. Bruno, Minderbroeder, Moeders schoonste dag: het doopsel van haar
kind. - Ark-serie, Poststraat 111, Brussel, z.j., 48 blz. Fr. 9.
WACHTERS, L., Lieven Gevaert, aan de rijpere Vlaamsche jeugd voorgesteld.
- Ken uw volk 1. De Pijl, Leuven, 1943, 123 blz., Fr. 20.
WERDA, C., Muzikaal handwoordenboek. Met een inleidend woord van R.
Ghesquiere. - Brepols, Turnhout, z.j., 228 blz., Fr. 85.
WERVEKE, Hans Van -, Jacques van Artevelde. - Notre passé. La renaissance
du livre, Brussel, z.j., 123 blz., Fr. 15.
WEYTS, Staf, Niets dan een droom. - De Nederlandsche Boekhandel,
Antwerpen, 1944, 218 blz., gen. Fr. 50, geb. Fr. 70.
WILLMANN, Otto, Logica. Een inleiding in de denkleer. Nederlandsche
bewerking door Karel Léonard. - 2e herziene druk. Uitgaven van het Vlaamsch
opvoedkundig Tijdschrift. Theoretische opvoedkunde. Standaard-Boekhandel,
Antwerpen, 1944, 217 blz., Fr. 48.
WIJDEVELD, Girard, Zomerwolk. - 2e druk. Het Spectrum, Utrecht, zj., 35 blz.
L'oeuvre de secours 1919-1923. Livraisons en nature et emprunts. - Volkenbond,
Genève, 1943, 70 blz., Zw. Fr. 3.
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Le réseau du commerce mondial. - Volkenbond, Genève, 1942, 194 blz., Zw.
Fr. 8,50.
Wissenschaft und Wirtschaft. Eine Aufsatzreihe. - Schweizer Mustermesse,
Basel, 1943, 59 blz.
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GUARDINI, Romano, De geest der liturgie, uit het Duitsch vertaald door een
kannunikes van het H. Graf te Turnhout. - 2e druk, herzien naar de 15e 16e
Duitsche uitgave. Brepols, Turnhout, z.j., 200 blz., gen. Fr. 27,50, geb. Fr. 37,50.
HAEST, J., Berten Rodenbach, aan de jeugd voorgesteld. - Ken uw volk 3. De
Pijl, Leuven, 1944, 135 blz., Fr. 20.
HALLEN, Ernest Van der -, De wind waait. - 3e druk. De Korenaren 8. De
Kinkhoren, Brugge-Brussel, 1944, 144 blz., gen. Fr. 36, geb. Fr. 46.
HAMKENS, Freerk Haye, Runen. - De Phalanx, Brussel, 1943, 79 blz., gen.
Fr. 24. geb. Fr. 32.
HAYEN, W., De practische groente- en fruittuin van den liefhebber. - Wat weet
ge over... 4. Boekuil en Karveel, Antwerpen, 1944, 136 blz., Fr. 25.
HELDERENBERG, Gery, Tobias. - De Kinkhoren, Brugge-Brussel, 1944, 68
blz., Fr. 125.
HEMELDONCK, Em. Van -, De Cleyne Keyser. Roman. - De Nederlandsche
Boekhandel, Antwerpen, z.j., 469 blz., gen. Fr. 90, geb. Fr. 120.
HEYTING, August, Harald de Skalde. Tooneelspel in vijf bedrijven en een
tusschentooneel. - Theaterreeks 12/13. Opbouw, Amsterdam, 1943, 152 blz.
HOOGENBEMT, Albert Van, Oppassen, Marie! 'n Gevaarlijke tijd. - De
Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1944, 333 blz., gen. Fr. 75, geb. Fr.
100.
HOVE, A. Van -, Gebruik en receptie van het Romeinsch recht door het kerkelijk
recht in de Westersche Kerk tot aan het Decretum Gratiani (1140). Standaard-Boekhandel, Antwerpen, 1943, 39 blz., Fr. 20.
KERMANS, Herman, Esquisses d'histoire congolaise. - Zaïre. Van Dieren,
Antwerpen, 1944, 147 blz., Fr. 40.
KEYSER, J. De -, Kan., De Sint-Ludgeruskerk en de kapel van O.L.V. van VII
Weeën te Zele. - Standaard-Boekhandel, Antwerpen, 1943, 70 blz., XVI platen,
Fr. 50.
KOTHEN, Robert, Vers une mystique familiale. - Warny, Leuven, 1944, 237
blz.
KUNZ, Dr. Walter, Das Bundesgesetz über den unlauteren Wettbewerb von
30. September 1943. - Rechtshilfe-Bücher 13. - Rechtshilfe-Verlag, Zürich,
1944, 16 blz.. Zw. Fr. 1.
LANNOY, Dr. C.J., O.F.M. Cap., De denker Friedrich Nietzsche. De
geschiedenis van een goddeloos egocentrisme. - Keurbibliotheek. De Kinkhoren,
Brugge-Brussel, 1944, 308 blz., gen. Fr. 85, geb. Fr. 105.
LANTHAEGE, E.A., De katten van Stakkelveen. - Standaard-Boekhandel,
Antwerpen, 1944, 269 blz., gen Fr. 38, geb. Fr. 52.
LATZKE, Rudolf, Der junge Rosegger. - Böhlau, Weimar, 1943, 348 blz., gen.
Rm. 7,20, geb. Rm. 8,70.
LEBON, J., Kan., Het wonder dat Maria is. - 't Groet, Antwerpen, z.j., 51 blz.,
houthoudend Fr. 12,50, houtvrij Fr. 16.
LOESCH, Dr. Augustinus, Die räumliche Ordnung der Wirtschaft. - 2e uitg.
Fischer, Jena, 1944, 380 blz., Rm. 12.
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LOOCK, M. Van -, F.S.C., Boekenweelde. Een keur van werken voor
ontwikkelde jongeren. - Standaard-Boekhandel en Vlaamsche Boekencentrale,
Antwerpen, 1944, 110 blz., Fr. 25.
MICHIELSEN, Dr. A., Economische en sociale organisatie. Met een voorwoord
van Prof. Dr. V. Leemans. - Standaard-Boekhandel, Antwerpen, 1944, 167 blz.,
houthoudend Fr. 35, houtvrij Fr. 50.
MICHELET, Georges, Valeur, prix, monnaie. - Vromant, Brussel, 1944, 411
blz.
MOENS, Wies, Het spoor. - Wiek op, Brugge, 1944, 26 blz., Fr. 18.
MOSSINKOFF, Piet, Waar het strijden zwaar is. Roman van Brabants
dorpsleven. - Vink, Antwerpen, z.j., 336 blz., Fr. 88.
NOE, W., Wies Moens. De ontwikkelingsgang van een volksch dichter. - Lannoo,
Tielt, z.j., 87 blz., Fr. 22,50.
NUYENS, P.A.J., Dominikaan, Christus aller bekommernis. - Brepols, Turnhout,
151 blz., gen. Fr. 22, geb. Fr. 33.
ORIS, M., Johannes van Selingenstadt. Memline's leven aan de jeugd
voorgesteld. - Ken uw volk 2. De Pijl, Leuven, 1944, 86 blz., Fr. 20.
PARADE, Félicien De -, In den hemel. - Wiek op, Brugge, 1943, 176 blz., gen.
Fr. 40, geb. Fr. 60.
RAEYMAEKER, L. De -, De metaphysiek van het zijn. - Philosophische
bibliotheek. Standaard-Boekhandel, Antwerpen, 338 blz., gen. Fr. 70, geb. Fr.
100.
ROBBERS, Dr. H., Menschelijk weten over God en schepping. Hoofdstukken
uit een wijsgeerige theologie in den geest van S. Thomas. - Het Spectrum,
Utrecht, z.j., 164 blz., geb. fl. 4,50.
SASSEN, Dr. Ferd., Wijsbegeerte van onzen tijd. - 3e herziene druk.
Philosophische Bibliotheek. Standaard-Boekhandel, Antwerpen, 1944, 294 blz.,
gen. Fr. 55, geb. houthoudend Fr. 75, houtvrij Fr. 85.
SCHUYTER, Jan De -, Havenlucht. Verhalen van de haven en van de rivier. Boekuil en Karveel, Antwerpen, 1944, 123 blz., gen. Fr. 28, geb. Fr. 40.
SCHUYTER, Jan De -, Over rolzangers en rolzangliederen. - Boekuil en
Karveel, Antwerpen, 1944, 64 blz., 8 blz. illustr., Fr. 20.
SIMOENS, Leo, Vlaamsche dichters bidden. - De Kinkhoren, Brugge-Brussel,
1944, 140 blz., Fr. 38.
(Vervolg op voorgaande bladzijde).
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Boeken bij de Redactie toegekomen van 21 Maart tot 20 Juni 1944
Bespreking in de mate van het mogelijke
ACKER, Dr. K. Van -, Vlaamsche temperamenten. - Standaard - Boekhandel,
Antwerpen, 1944, 119 blz., Fr. 48.
ALBE, Eva, moeder der levenden. - De Phalanx, Brussel, 1944, 45 blz., Fr. 16.
ALBE, En zij spitsten de oortjes... Sprookjes. - Boekuil en Karveel, Antwerpen,
z.j., 34 blz., Fr. 18.
ALBE, Toen Fonske en Mitke den hemel bezochten. - Boekuil en Karveel,
Antwerpen, z.j., 34 blz., Fr. 18.
ALBE, Uit eigen buurschap. - Standaard-Boekhandel, Antwerpen, 1944, 137
blz., Fr. 45.
ARENTS, Prosper, De Vlaamsche schrijvers in Duitschland 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 Fatima. Vrij uit het Fransch van de 2e uitgave door
P. Gilbert, Minderbroeder-Capucijn. - Groenijs, Brugge, z.j., 128 blz., Fr. 18,50.
BESKOW, Nils, In Gods licht. Uit het Zweedsch door Fr. Andreas (Nic.) Metz
O. Cist. Pr. - Nieuwe herziene uitg. St. Franciscus-drukkerij, Mechelen, 1942,
243 blz., Fr. 40.
BIOT, René, Le corps et l'âme. - Soledi, Luik, z.j., 246 blz., Fr. 45.
BRENTANO, Bernard von -, August Wilhelm Schlegel. Geschichte eines
romantischen Geistes. - Cotta'sche Buchhandlung Nachfolger, Stuttgart, z.j.,
247 blz., geb. RM. 6,50.
BRINK, Dr. J.R.M. van den -, Maatschappijstructuur en werkgelegenheid. Dekker en van de Vecht, Nijmegen, 1943, 167 blz., Fl. 4,50.
BUCHHOLTZ, Johannes, Levens die rijpen. Roman. - 3e druk. Vink, Antwerpen,
z.j., 335 blz., Fr. 98.
CELEN, Dr. Vital, Zoo schrijven de Fransch-Vlamingen. Bloemlezing. Zuid-Vlaamsche reeks. Wiek op, Brugge, 1944, 232 blz., Fr. 85.
CLAES - VETTER, Stephanie, Haar eigen weg. - De Kinkhoren,
Brugge-Brussel, 1944, 244 blz., gen. Fr. 45, geb. Fr. 60.
COETS, Jacques, La structure fonctionnelle des grands magasins. - Larcier,
Brussel, 1944, 123 blz.
CORT, Aimé De -, Bijgeloof in Vlaanderen en andere folkloristische bedragen.
- Boekuil en Karveel, Antwerpen, 1944, 60 blz., Fr. 15.
CROMBRUGGEN, Paul Van -, Bloemen uit den Besloten Hof. - Boekuil en
Karveel, Antwerpen, z.j., 31 blz., Fr. 28.
DANIEL - ROPS, Par delà notre nuit. - Soledi, Luik, z.j., 223 blz., Fr. 42.
DAUWE, Prof. Dr. O., Oppassende menschen en periodieke onthouders. Familieleven 23. 't Groeit, Antwerpen, z.j., 39 blz., Fr. 6.
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DECHESNE, Laurent, Economie industrielle et sociale. - Bibliothèque générale
des sciences économiques 8. 2e uitg. Les Editions comptables commerciales et
financières, Brussel, 1944, 212 blz., Fr. 75.
DEMEDTS, André, Het heeft geen belang. - De Kinkhoren, Brugge-Brussel,
1944, 481 blz., gen. Fr. 85, geb. Fr. 100.
DEMOSTHENES, Nationale eer, nationaal verweer. Derde rede tegen Philippos.
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
Apollonia's zomer. III Voor het komende geslacht. Vertaald door Karel
Vertommen. - Pro Arte, Diest, 1943, 324, 401, 335 blz., geb. Fr. 280.
ESSEN, L. Van der - et G.J. HOOGEWERFF, Le sentiment national dans les
Pays-Bas. - 2e uitg. Les Editions universitaires, Leuven, 1944, 106 blz.
ENGLISH, M., pr., Godelieve van Gistel. - Heiligen van onzen stam. De
Kinkhoren, Brugge-Brussel, 1944, 132 blz., gen. Fr. 35, geb. Fr. 45.
EYCK, Jef Van -, De apotheker. - Wat weet ge over... 3. Boekuil en Karveel,
Antwerpen, 1944, 59 blz., 6 platen, Fr. 18.
FRAECHEM, H. Van -, Het gedicht ten dienste van de poësis en de hoogere
klassen der normaalscholen. - De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, z.j.,
125 blz., Fr. 20.
GANSHOF, F.L., Vlaanderen onder de eerste graven. - Standaard-Boekhandel,
Antwerpen, 1944, 125 blz., geb. Fr. 52.
GEENEN, Dr. G., O.P., Maria Koningin der wereld. De toewijding der wereld
aan O.L. Vrouw. Haar voorgeschiedenis en haar bekroning. - 't Groeit,
Antwerpen, 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. - Mededeelingen der Nederlandsche
Akademie voor Wetenschappen, Afdeeling Letterkunde. Nieuwe reeks. Deel
7, nr 1. - Noord-Hollandsche U.M., Amsterdam, 1944, 120 blz., fl. 2,70.
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