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Let op: boeken en tijdschriftjaargangen die korter dan 140 jaar geleden verschenen zijn, kunnen
auteursrechtelijk beschermd zijn. Welke vormen van gebruik zijn toegestaan voor dit werk of delen
ervan, lees je in de gebruiksvoorwaarden.

*1

Bericht aan onze lezers
Met dit nummer begint de twaalfde jaargang van STREVEN; voortaan zal de
jaargang loopen van Januari tot December, en niet meer zooals totnogtoe van October
tot Augustus.
Zoolang de oorlog duurt, verschijnt STREVEN om de twee maanden. Zoodra
echter de naoorlogsche toestanden het zullen mogelijk maken zal het tijdschrift
maandelijks verschijnen.
Gezien de onvastheid van de prijzen is de abonnementsprijs van 35 Fr. slechts
voorloopig. Zoodra mogelijk zal er een definitieve regeling getroffen worden.
Het is nu het gepaste oogenblik om STREVEN in Uw kring bekend te maken en
aan te bevelen. Nieuwe abonné's worden verzocht zonder uitstel den abonnementsprijs
van 35 Fr. te storten op pch. 437477 (K. du Bois de Vroylande, Antwerpen). De
oplage is immers beperkt, en van dit eerste nummer is er nog slechts een gering
aantal exemplaren beschikbaar.
In de maat waarin nog exemplaren beschikbaar zijn, worden op aanvraag
proefnummers aan belangstellenden door de Administratie bezorgd.
De Redactie.
Bijvoegsel bij Streven XII. 1.
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[Nummer 1]
Aan den lezer
Na de benauwende bezetting die meer dan vier jaar duurde, ademen we weer bevrijd.
Nog is de oorlog niet voorbij; nog kunnen onze inspaning, dienstbaarheid en
hulpbetoon de overwinning helpen verzekeren, ze althans vruchtbaarder maken in
een meer blijvende welvaart en vrede. Doch reeds mogen we, vrij en onbevangen
nu, onze taak voortzetten; onze nieuwe taak aanvatten veeleer van heropbouw en
stichting. Want niet alleen liggen steden en dorpen gehavend; hoeveel meer zijn de
gemoederen geschokt en is de samenleving ontredderd! Welk heerlijk werk wacht
dan de menschen van goeden wil, en hoe graag droegen we enkele steenen bij voor
de weer op te richten nieuwe stad!
We herhalen ons programma van October 1939. Met dezelfde gedachten en
voornemens waarmede we den oorlogstijd toen intraden, kunnen we, dunkt ons, hem
thans besluiten:
'Eén woord maken we, meer nog dan in vredestijd, tot het onze: 'dienen'. Oprechte
en bereidvaardige dienaars willen we zijn van land en Vorst, van volk en cultuur,
van Kerk en godsdienst. Land en Vorst moeten op ons nu kunnen rekenen; volk en
cultuur dienen niet alleen gevrijwaard, ook gezuiverd; Kerk en godsdienst (die ons
het nauwst aan het hart liggen en misschien het meest zijn bedreigd) mogen nu alles
van ons vergen. Waar zij verdwijnen, gaat toch alles ten gronde!
En het woord 'dienen' wordt wel synoniem, hopen we, van het woord 'leiden'.
Konden we maar enkele menschen steunen, waar zij aan velerhande verwarring het
hoofd moeten bieden: daarvoor hebben wij alles over!
Zoo gestemd durven wij rekenen op het reeds herhaaldelijk waargenomen
vertrouwen van onze lezers, op de reeds dikwijls beproefde bereidwilligheid van
onze medewerkers' (STREVEN, zevende jaargang 1939-1940, blz. 2).
De Redactie
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Over dood en smart, zonde en liefde
door Em. Janssen S.J.
'...Hij, die een korten tijd beneden de engelen was gesteld, om door Gods
genade den dood te smaken voor allen' (Hebr. II, 9).
De hedendaagsche oorlog heeft, meer misschien dan het uitwendig bestaan en de
geordende samenleving, de geesten en de zielen ontredderd. Wat beteekende toch
deze vreeselijkste aller ondergangen en wat werkte hij uit? Voor de velen die hunkeren
en tasten, dolen en zoeken, schreven wij volgende bladzijden: een poging om den
zin te vatten van sterven en lijden; hun zin niet alleen, ook hun uitzonderlijke
kostbaarheid. Wij beproefden de geesten te verlichten; veel liever bevredigden wij
de harten, en brachten wij de zaligheid nabij van wie, doorheen deze donkere
beproeving, met Christus te leven weet. Voor hem kan het sterven alleen worden:
een gave en een gewin.

I
Heeft DE DOOD ons ooit zoo bespookt en bedreigd, geschokt en ontzenuwd, onze
samenleving ooit opgejaagd en ontredderd, geschonden en verminkt, als in de laatste
maanden?
Luchtbombardementen en frontoperaties, aanslagen en straffen, de bezetting en
de strijd om de bevrijding met wat er noodzakelijk of willekeurig mee gepaard ging,
onvermijdelijke slachtoffers en brutaal getroffenen: met vele striemen kwam die
geesel op ons neer. Huiverend en buiten onszelf hebben wij hem weten voorbijgaan
en treffen; weerloos lagen we voorover in een loopgraaf of neergehurkt baden we,
in een kelder, het rozenhoedje. Verhakkelde lijken haalden we misschien op uit
huizen en puin; we hoorden van geheel uitgeroeide of jammerlijk verminkte gezinnen:
ineens verweesde kinderen, of ouders die totaal beroofd stonden van hun daareven
nog talrijk kroost. Onverschillig, belangstellend, grinnikend luisterden we toe, als
de strijd, te land of te zee, duizenden, ja honderdduizenden, het leven had gekost...
De dood heeft rondgedwaald en geslagen, uitgeroeid en wreed ongedeerd gelaten;
hij kwam, niet als één dief in den nacht, maar als het hoofd van een oppermachtige
bende boosaardige dieven, die, alles bezettend en boos triomfeerend, sloegen of niet
sloegen, naar eigen dunk, willekeur en folterzucht.
Aan den dood zijn we onverschillig geworden en gevoelig meteen. Te veelvuldig,
verscheiden en geweldig kwam hij voor, te zeer de medeplichtige of tegenwerker
van onze partijdigheid of afkeer, dan dat we, voor zijn verwijderd razen en woeden,
méér zouden over hebben dan een nauw geuite meewarigheid of een boos
leedvermaak. Maar soms naderde hij zoo akelig dicht, dat we, ontzet en onszelf niet
meester, weken lang de siddering nog navoelden van zijn nabijzijn. Zonder zware
ziekte en zonder bepaalde inspanning, maakten we, in de laatste maanden, kennis
met den dood: den allervreeselijksten dood, die, ook als hij de lichamen spaarde, de
zielen in puin legde.
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Te veel en te weinig denken wij aan hem. Te veel aan het omkomen van anderen,
van vreemden en vijanden vooral, harteloos dan en grondig onverschillig; aan ons
eigen sterven te weinig, tot ongerechtigheid misschien in staat om den onverwacht
dreigende te bezweren. De nabije dood, plotseling en
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onverzadelijk, heeft ons opgeschrikt, opgedreven en doen dolen; te weinig verdiepte
hij ons, zoodat we intenser, oprechter en rijker zouden bestaan. Onze dagen vorderen
nu, soms in dolle pret, soms in radeloozen angst; want nadenken willen we niet, en,
te midden van de ontketende machten, hoe onszelf nog beheerschen? Ons binnenste
is als leeggehaald, beroofd van zijn teerheid en diepen vrede; de dood is de vampier,
die alle krachten en reserves uitzuigt. Door zijn naderen alleen verkilt en verstijft hij
de levens, - en, gelijk de schemering den nacht voorafgaat, zoo gaat het sterven naar
het hart het sterven naar het lichaam vooraf. Alvorens te sterven, is men reeds
gestorven. De dood, die in de laatste maanden ons zoo ontzettend neersloeg, heeft,
bij velen die ongedeerd bleven, het diepere leven weggenomen.
Doch daar is ook een ander aspect: niet alleen doet de dood sterven; hij doet ook
leven. Met de beelden van onze verschrikking voor oogen, treffen we niet overal
menschen aan, die, het gevaar heel nabij, met een onnoemelijke vreugde zichzelf
overtroffen? Zij ontdekten hun diepste wezen en openbaarden het heerlijk. Persoonlijk
ontdekten we onszelf misschien. Aan reddingswerken namen we deel: een taak van
menschlievendheid stelde ons meer bloot, en dat noodzakelijk trotseeren van het
gevaar verheugde ons heel diep, want zooveel kostbaarder wisten we onze gave. De
dood spookte en dreigde; rakelings fladderde hij langs ons hoofd: we weken niet
terug. Behalve op oogenblikken van nervositeit, beseften wij het bijna niet, tenzij
door den grooteren jubel in ons, daar we, bij het geven, alles eens mochten wagen.
Zoo gaven we àlles.
De dood maakte verscheidenen tot held. De besten van ons hebben sommige
slachtoffers misschien benijd: soldaten die sneuvelden op het veld van eer, of
dienenden wien een gevaarvolle opdracht het leven kostte. Voor ieder van hen kwam
alles meer dan terecht: de overstelpende beproeving werd de hoogst opvoerende
zegen.
Laat dan veel menschen, door bedreiging of gevaar, vreesachtig worden of hard;
de besten ontstijgen aan hun eigen beperking. Méér bereiken ze dan de voldoening
van hun hoogste verlangen. De besten, in zoover de dood hun nabij komt, verrijzen
pas uit den dood. Vernamen we niet van terechtgestelden en hun zoo verheven
gevoelens in de laatste levensuren? Had de aalmoezenier geen gelijk, die zich, te
midden van een verwoeden strijd, buitengewoon gelukkig verklaarde: veel stervende
soldaten kon hij bijstaan, en bijna allen stierven goed. Had hun leven, meende hij,
zich ooit schooner kunnen ontwikkelen; had het zelfs vruchtbaarder kunnen worden
dan door het offer van hun sterke jeugd? De dood, tot velen genaakt, heeft hun
binnenste opengelegd: zijn ijdelheid of zijn waarde. Wij werden gewogen: te licht
bevonden of zwaar genoeg. In onze vijvers werden de onderste lagen omgewoeld:
modder bevuilt nu alles, maar af en toe duiken verborgen schatten op. De dood is de
groote toetssteen; bij de aanraking klinkt eenieders gehalte door: dat van een lafaard
of dat van een held.
Heeft de dood onze samenleving dan ooit aangerand en verwoest, ooit gelouterd en
opgedreven, als in de laatste maanden? Werden we ooit zoo gewelddadig geschud,
geschift en gescheiden; zagen we, in elkander en in onszelf, de waarste werkelijkheid
ooit zoo klaar? De diepere gedachten en gevoelens, de richting zelf van den
levensgang: naar het sterven toe, en we stierven naargelang de dood naderkwam; -
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naar het verrijzen toe, en de nabije dood legde op onze vluchtige daden den glans
der eeuwigheid.

II
Wat we van den dood zegden, past ook op HET LIJDEN; lijden en sterven zijn
overigens onafscheidelijk.
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ze zichzelf. Welke uitbarstingen van haat en wreedheid namen we, ontzet,
Scheid ze: het lijden drukt niet hopeloos neer, en het sterven wordt een inslapen.
De dood is de uitkomst en het toppunt van alle smart; elk lijden is, als zoodanig, een
aanvang van den dood.
Onsterfelijke wezens konden wel avonturen doormaken, honger en dorst doorstaan,
ontbering en tegenstand; zij konden gedwarsboomd worden en vernederd: aan dat
alles kwam eens een einde; vroeg of laat ging het op in triomf, en zooveel heller zou
de vreugd dan laaien. Onsterfelijke wezens konden zware pijnen verduren; de
onwrikbare zekerheid dat het eens verzwinden zou in genot bracht alles tot een
avontuurtje terug, dat, ook in de moeilijkste momenten, daardoor misschien
aantrekkelijk bleef. De goden van Homeros, onsterfelijk maar menschelijk, twistten,
vochten, streden samen met Achaiers en Trojanen. Zij vluchtten en werden gekwetst;
dan lieten zij een luiden schreeuw, maar hun Olympische rust bleef ongeschonden.
Wij zelf, die den zwaarsten aller oorlogen doorstonden, juichten zooveel uitbundiger
op den dag der bevrijding, - en zijn we nu niet geneigd al onze oorlogsherinneringen
om te zetten tot een fier geluk, behalve in zoover de dood heeft gemaaid of,
onafwendbaar, ons bestookte?
Lijden en dood zijn onafscheidelijk. Alle lijden, zoo de dood verre bleef, hoorde
bij een noodzakelijk op- en neergaan, bij de wisselende vormen van het ééne geluk.
Het was een inspanning, een beproeving, met daarna een meer dan evenredig
verheugende belooning. Het leven zou een dag zijn: met regen weliswaar en
zonneschijn; maar zonneschijn zou altijd weerkomen na regen, en nooit verzwond
het licht geheel. De dood, de dood alleen, vergrauwt en verduistert den hemel. Niets
of niemand weerhoudt zijn onhoorbaren stap; eens overvalt hij ieder van ons, en nu
reeds weegt het wee zoo door, omdat wij er den sluipmoordenaar in bevroeden.
Lijden en dood zijn onafscheidelijk. Het droevigste leven, zonder den dood, werd
doorglansd van hoop en was allergelukkigst; het meest begunstigde bestaan, omdat
de dood het besluit, verliest allen smaak. Wij leven in de schemering en de nacht
duikt op: de schemering kunnen we niet ontvluchten; de smart niet, omdat we moeten
sterven.
Lijden is lijden, omdat de dood komen zal; de dood is vreeselijk, omdat het lijden
vooraf is gegaan. In dit dal van tranen smaakt alles hard en bitter, omdat de dood
zich aan alles reeds mededeelt. Alles toch, vergankelijk, verzwindt zoo ras! Kinderen
kennen de schaduw nog niet die de dood vooraf-werpt: ze sterven gelukkig; voor
gerijpte menschen is dat haast onmogelijk, omdat de voorsmaak van het sterven zoo
wrang reeds aandeed.
We gaan naar den afgrond; we gaan met het vooruitzicht eens neer te storten in
de ijle diepte. Niets wordt gespaard, niemand ontzien: we moeten sterven. En elke
inspanning, berooving, beproeving staat als lijden opgeteekend: het is de voorhoede
van den dood, die aanrukt als een leger in slagorde.
Wat we, ook betreffende het oorlogsgebeuren, van den dood zegden, past op het
lijden.
Hoe het leed namelijk de menschen thans heeft neergedrukt. Onrecht in velerlei
vormen, honger en ontbering, berooving en verbanning, gevangenschap en
verdeeldheid, en het hoeft niet betoogd hoe dit alles ze brutaal en zelfzuchtig heeft
gemaakt, zonder meewarigheid noch hart. Hoeven we van woeker of plundering te
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gewagen, of volstaat het niet de aandacht te vestigen op een woeste menschenmassa,
die een tram of trein bestormt? Stooten, beleedigingen, ieder voor zich! Geschiedt
het zoo niet op alle domeinen?
Hoevelen worden thans ontevreden, verbitterd, opstandig! Meer dan anderen
kregen ze wel niet te verduren; maar ze vonden in zich den weerstand niet
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tegen wat hun kleinheid nog kleiner maakte; onredelijk en stuurloos bedrogen thans
waar! Gelijk de dood ons, laf en klein, aan onszelf openbaarde; evenzoo het lijden;
tegen de velerhande beproeving van den oorlog leken we niet bestand.
Doch weer: zijn bepaalde menschen, daardoor juist, niet groot gegroeid? Is ook
het lijden geen toetssteen?
Kennen we geen burgers, vroeger hoog in aanzien, voor wie de vreemde bezetting
vier jaar verborgenheid en vernedering beteekende? Na de bevrijding traden ze te
voorschijn, gehavend soms en verminderd; doch hun vreedzame rust boezemt zooveel
meer vertrouwen in, daar ze, geduldig en stil, te wachten wisten en te verduren.
Kennen we geen familieleden van gevangenen of verbannenen? Zij weten dat de
verre beminde zijn plicht vervult; evenmin zullen zij, loyaal en ridderlijk, in iets te
kort schieten.
Verborgen en beschaamde behoeftigen hebben we ontmoet, die hun ontbering als
de straf aanvaardden van vroegere praalzucht en weelde. En nooit lag hun de vrede
zoo diep.
Getroffenen en geteisterden, die, hulpeloos en ontriefd, dan pas hun oude
onbesuisdheid opmerkten. Aardsche goederen moesten zij verliezen om te grijpen
naar hoogere waarden.
Milde uitdeelers van voedsel en kleeding: zelf daarom niet gespaard; doch voor
noodlijdenden hebben zij al het overblijvende nog over. En het lijkt wel alsof zij,
beroofd en zich verder beroovend, steeds stralender stonden van inwendige vreugde.
Broers of familieleden van gevallenen, voor wie de hoogste levenstaak van den
overledene persoonlijk en heilig is geworden. Diens gebroken leven werd niet
gebroken: zij zetten het voort.
Verborgen of bekende strijders, die met een glimlach hun verantwoordelijkheid
torsen. Met dit besef treden zij in den storm: wij verrichten Gods werk.
Hoevelen hebben nu, bij veelvuldig verlies van verderfelijk bezit, de
onvergankelijkheid ontdekt en God gevonden! Den kostbaren parel, en alles werd
daarvoor verkocht! Voor hoevelen werd de nood een loutering, weldra een
transformatie! Dit orkaan moést over hen: dan alleen bereikten ze, spelend bijna, het
bijna bovenmenschelijke.
De oorlog is, jawel, de allerzwaarste beproeving, de allergrootste ramp. Doch altijd
staan, voor de allerbesten, de waarden omgekeerd: geen grooter gave dan deze
smarten, geen uitzonderlijker voorrecht dan hun persoonlijk aandeel! Met een
verruimd hart en een verdiepte ziel maken ze, de nieuwe en definitief rijken, de
samenleving der toekomst weer evenwichtig en rechtvaardig, vitaal en krachtig,
vreedzaam en vroom.
Lijden en sterven, beide onafscheidelijk, liggen te midden van menschen en leven.
Als een zwaard verdeelen zij het menschdom: laffen en helden; - als een herschepping
jagen zij het leven der helden op naar onbekende hoogten. En deze oorlog, de
verpletterende slag, draagt, diep in zich, de meest verblijdende belofte. Zalig wie ze
vernemen kan!

III

Streven. Jaargang 12

Even onafscheidelijk als lijden en sterven, is er voor ons, christenen, een derde
werkelijkheid mee verbonden: DE BOOSHEID EN HET KWAAD. Het leed en de
dood zijn de straf der zonde.
Door de ongehoorzaamheid van het eerste menschenpaar in het paradijs, overvielen
lijdelijkheid en sterfelijkheid het menschdom. Daardoor ontstaan wij
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in het kwaad, aan het lijden dan ook onderhevig en ten dood veroordeeld. Gestorven
komen wij tot het leven, welk leven slechts uitloopen kan op een sterven. Jesus en
Maria alleen, beiden zonder vlek, hadden zonder smart de aarde kunnen betreden;
doch vrijwillig namen zij hun aandeel op zich. Vrijwillig, tot verlossing van het
zondige menschdom.
Buiten de zonde ontstaan, zouden de menschen deelachtig zijn gebleven aan de
buitennatuurlijke gaven van onze stamouders. Maar het kwaad, de dood der ziel,
sleept het sterven van het lichaam na zich. Niemand komt nog ter wereld, tenzij met
een ziel die beroofd is van het goddelijke leven, met een wezen dat naar verderven
en sterven nijgt, en door verderven en sterven moet hij heen, om de genade in zich
op te vangen, ze te doen uitbloeien in de glorie.
Lijden en sterven, zonde en boosheid: het zijn gevolg en oorzaak. Wil elke boosheid
niet vernielen en dooden; zaait ze niet wanorde en haat? En legt elke zonde, door het
berouw niet hersteld, in het gemoed niet een kiem van ontaarding? Liefdelooze
moeders, gewetenlooze wreedaards, misbruikers van recht en schenners van heilige
banden: heeft de doorloopende, de onbesnoeid woekerende zondigheid ze tot zulke
moreele ontbinding niet gebracht? Geen ware boosheid, die geen wantrouwen verdient,
als zou ze de gerechtigheid niet belagen; die ook niet den pestgeur verspreidt van
verrotting en ondergang, - en daartegenover geen smart, waarbij de menschen zich
niet afvragen waar en hoe ze die toch verdiend hebben! Zoo waar is het dat, in het
spontane menschengeweten gelijk in den gewonen loop der zaken, lijden en sterven
niet te scheiden zijn van boosheid en kwaad. De lijdende zoekt naar zijn schuld, en
de schuldige doet lijden.
Is van dat alles de hedendaagsche oorlog niet het meest sprekende getuigenis? Het
allergrootste onheil, dat wij onszelf berokkenen! Millioenen menschen worden
gemobiliseerd en de algeheele industrie, alleen om elkander te benadeelen, te belagen,
te dooden, - en we weten bij ondervinding dat het gevaar nooit grooter is dan wanneer
een broeder ons wil treffen. Korte jaren geleden hadden wij ons het verwoestend
geweld van het kwaad niet kunnen voorstellen; alleen daemonische krachten - de
uiterste boosheid - maken de menschheid thans zoo waanzinnig.
Wij weten het heel goed, en wij zoeken de schuldigen. De groote plichtigen duiden
we zoo maar aan, ieder volgens eigen opinie en voorkeur; bij wijze van wraak denken
we fantastische straffen voor hen uit, of maken ze bespottelijk door graag navertelde
anekdoten. Gretig en hoofdknikkend luisteren we toe, als verantwoordelijke
gezaghebbenden over weerwraak spreken: ja, recht moet geschieden! Recht - schijn
van recht althans - deden we zelf soms graag geschieden: ten overstaan van echte of
gewaande vijanden of verraders verwarren we, vrij onbesuisd en niet zonder moedwil,
wraakgedachten met honger naar gerechtigheid. Ook wij drijven, onszelf bedriegend,
mee in den stroom van haat; maar van deze waarheid zijn we grondig overtuigd: de
boosheid heeft den oorlog veroorzaakt en verbreid; de boozen dienen niet alleen
beroofd van hun macht en vernederd, ook gekastijd.
Graag en dikwijls sporen we, in gesprekken onder vrienden, de oorzaken op van
het conflict. Opsporingen meestal van partijdige rechters, - en steeds loopt het op
een wensch uit en een zucht: mochten de boozen hun straf niet ontgaan! mogen de
goeden vrede genieten!

Streven. Jaargang 12

Helaas! is het niet te weinig? Wij beschuldigen en veroordeelen, en wasschen onze
handen. Hooren wij, met onze heersch- en genotzucht, onze hardheid en velerlei
onrecht, dan ook bij de schuldigen niet? In een decadente samenleving, waren wij
geen factoren van decadentie? Verbreiders van verdeeldheid, maken wij de schuld
niet grooter en verhinderen we niet den duurzamen vrede?
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Helaas! in de gerechtszaal denken we ons een plaats onder de rechters; we vergeten
Gods terechtwijzend woord: 'Wie van u zonder zonde is, werpe den eersten steen...'.
Hoe vaak misten we den deemoed, dien andere menschen zoo bekoorlijk bezitten.
Zij bekennen schuld; zij hebben gezondigd! Onze samenleving heeft gezondigd,
zeggen ze; daar zij den godsdienst en de zedelijkheid ondermijnde, de eenige hechte
grondslagen van het vredesgebouw. Doch evenzeer denken de besten onder hen aan
eigen falen: hoe zwaar de straf ook zou doorwegen, gewillig buigen zij het hoofd.
Gelaten en dankbaar omdat God hen loutert, verwachten zij eenmaal den vrede van
het zuiver gemoed. Voor hen bestaat nog zaligheid: wie zuiver van hart is, zal God
zien.
Maar allen, hoe dan ook, weten dat de zonde ten gronde ligt aan dood en lijden,
en dat, om dood en lijden terug te drijven, eerst het kwaad dient weggenomen en de
schuld gestraft.
Zonde, dood, lijden: telkens is het volgende van het voorgaande afhankelijk. De
zonde, de dood der ziel, bewerkt den dood van het lichaam; de lichamelijke dood
wordt voorafgegaan en voorbereid door het lijden, het gedeeltelijk sterven.

IV
Wie lijden ondergaat, vraagt zich af waar hij dat verdiend heeft; hij kan zich ook
afvragen - en dat doen de allerbesten - wat God bedoelt met die beproeving. Tot
Gods gerechtigheid brengt hij ze terug; waarom ook niet tot Gods barmhartigheid?
Want smarten en dood houden niet alleen met de zonde verband, ook met DE
LIEFDE (de goddelijke deugd van liefde), - en dat is het vierde bestanddeel van het
complex dat we onderzoeken. De liefde is even onafscheidelijk van het sterven als
de zonde; in en door haar wordt alles voltooid.
De liefde staat lijnrecht tegenover de zonde: beide kunnen in een mensch niet samen
bestaan, en een van beide moet aanwezig zijn. Wij leven in zonde of in liefde. De
liefde doet ons, genietend, opstijgen naar de onsterfelijkheid; de zonde lijden en
ondergaan. De liefde besluit in zich een daadwerkelijke vereeniging met God; de
zondaar is van Hem gescheiden. De eene wordt van goddelijkheid als gevoed; de
andere ontbeert het eenige dat den mensch werkelijk groeien en bloeien doet. De
eene leeft; de andere is gestorven.
Toch is de liefde zelf in de zonde geworteld. Werd Christus niet mensch om ons
van het kwaad te verlossen, en onderging Hij daarvoor de straf der zonde niet: lijden
en sterven? Nam zijn onbevlekte Moeder juist daaraan niet vrijwillig deel, daardoor
vooral onze medeverlossers? En wij zelf? Kunnen we iemand meer liefde betoonen
dan door voor hem te willen lijden, ja sterven; door, op onze beurt, gepijnigd te
worden voor zondeschuld die de onze niet is? Alleen op den achtergrond van den
wereldstrijd tusschen boosheid en genade, teekent de ware liefde zich af: tusschen
de alles vernietigende boosheid, en de genade die de vernietiging aanwendt tot nieuwe
stichting.
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Ziehier dan het mysterie der liefde: zij ondergaat de straf en delgt de schuld. Niet
de straf die zij rechtvaardig verdiende; de straf die zij bereidvaardig op zich nam.
Zij delgt de eigen schuld niet, die niet bestond; maar de schuld van degenen die zij
bemint. En dezen, verbaasd om zulk bovenmatig ontvangen, kunnen op hun beurt,
voor anderen weer, slechts méér geven dan de gerechtigheid zou eischen: zij kunnen
slechts opgaan in de liefde.
De liefde legt banden: zij maakt de menschen één, één met God en één met
elkander. Uit liefde is God een van hen geworden, en keerde Hij hun zwaarste
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pijn tot hun grootsten schat: één met Hem willen alle menschen van goeden wil ook
hun evennaaste deelachtig maken aan hun eigen geluk: door lijden en sterven ook,
de kostbaarste gaven. Het is zaliger te geven dan te ontvangen: dàt is het geheim der
liefde, en wie zijn leven geeft, geniet de volste vreugde.
De liefde gaat uit van de zonde, die zij schijnbaar laat woekeren; maar elke
uitbreiding er van vermeerdert haar eigen triomf. Zooveel meer zet zij haar macht
in, ontplooit zij haar wonderbare transformatie. Met de grootste zondaars verricht
zij haar meesterwerk; het donkerste en geweldigste kwaad wentelt zij het heerlijkst
om tot een nieuwen morgen.
Haar almacht maakt de waarden anders. Nog bestaat de zonde, met schuld en straf;
maar zooveel grooter, zooveel dwazer, mogen we zeggen, de algeheele liefdegave.
Nu heet zij barmhartigheid, of dwaasheid van het kruis. Het mysterie van de liefde:
het is de overmaat van smart en vernedering, de allerpijnlijkste dood; zoodat de
minnende, van alles ontdaan, volstrekt niets méér kan geven.
Eigen wezen en leven: het zijn de rijkste schatten die men hierbeneden bezit.
Daarom juist staat de minnende ze af, geheel en voorgoed; met het zaligend besef
dat hij, daar dit leven een opgaan is naar de glorie, zoo het machtigst en met den
grootsten buit optreedt tot in het diepste van Gods hart. Wie tot den dood toe beminnen
kan, vindt, hier reeds op aarde, het eeuwige leven. Sterfelijk nog, toch ziet hij de
woorden van den Verlosser verwezenlijkt: 'Ik ben de verrijzenis en het leven' ... ...
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ...
...Lijden en sterven, zonde en liefde: alles hangt nu samen. De straf van de zonde
wordt de opgang naar God dien men bemint en het meevoeren van velen op die baan.
Het lijden is niet meer het gedeeltelijk sterven, de dood het zich voltrekkend lijden;
met het eene verovert men hierbeneden geleidelijk de eeuwigheid, die men met het
andere voorgoed in bezit neemt. Nog blijft de dood de losprijs voor de zonde; maar
hij wordt het onderpand van veler zaligheid. Nog lijkt hij een nederlaag; hij besluit
een anders nooit zoo verpletterende overwinning.
Nu pas zien we, van dezen oorlog, de algeheele werkelijkheid.
Hij blijft een reusachtige vernieling en een breed georganiseerde moordpartij, een
ondraaglijke beklemming en voor velen een totale berooving. Een collectieve
verdwazing en waanzin, die ons zooveel pijnlijker aangrijpt, daar we de zedelijke
verwildering en menschelijke verwording scherper waarnemen. Hij blijft een
ondergang van beschaving en zielen.
En toch wordt hij iets anders. Niet alleen, gelijk wijsgeeren betoogden, de zware
storm die de dorre takken uit de boomkruinen rukt en de pestwasems verdrijft. Niet
alleen het ongewone proefstuk, door de sterken alleen te leveren met zooveel zuiverder
geworden kracht. De gelegenheid niet alleen tot heldendaden; - de maker en
verheerlijker van helden; - de epische tijd waar de komende geslachten van zullen
vertellen en zingen!... Bovenal en hoofdzakelijk wordt hij het groote offer, door de
besten der menschen aan God zelf gebracht, waardoor het menschdom herleven moet
tot een nieuwen zegen.
De wereldgeschiedenis kent geen somberder, maar ook geen heilzamer uur dan
dat van Christus' sterven. Ook de mystieke Christus, de Heilige Kerk en de
menschheid, moet soms lijden tot den dood toe. Deze oorlog is dan een Goede Vrijdag,
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waarop - we weten het wel, al beseffen we niet hoe het geschieden zal - eens Paschen
volgen moet. En de Christus die nu sterft aan het kruis: het zijn de allervurigsten, de
verborgen en bekende helden, de uitverkorenen. Zij mogen en zij durven zich offeren,
opdat de gerechtigheid niet alleen, ook
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en meer nog de liefde, de menschheid weer zou doordringen. God aanvaardt hun
offer.
Wij kennen nu den oorlog: een verwoesting en een verwording; een zuivering
meteen, versterking en vernieuwing. Het moment van Gods straffende gerechtigheid;
ook dat van zijn geheimnisvolle barmhartigheid. Nu gaat, voor wie te leven weet,
de Heer voorbij. Waarom plantte Hij, midden op de wentelende wereld, het blijvende
kruis? Waarom, voor de zaliging van het menschdom, deze nooit begrepen weg van
smarten en sterven? Het blijft een geheim; maar wie het kruis omhelzen kan, wordt
er door omhelsd. Zonder alles met de rede te vatten, voelt hij geest en hart vervuld
met een onnoemelijken vrede.
Laat er dan menschen bestaan: slaven van genot, die zich vastklampen aan het
luttele dat hun overblijft en de anderen verstooten. Laat er bedriegers zijn, die, onder
den schijn van gerechtigheid, hun driften verduiken. Laat de lafaards den dood
ontzien, hun medemenschen in het gevaar achterlaten of zelfs in het verderf storten.
Laat er verbitterden en opstandigen zijn, stram en hard van misnoegdheid. Laat de
samenleving zelfs instorten en ondergaan in wanorde en wreedheid... Hij alleen leeft,
die, voor wat hij bemint, zijn welzijn geven wil, zijn krachten en leven. Hij leeft; hij
schenkt leven. Zijn ideaal, zijn liefde tot land, volk en God, maken van hem een held,
- en als hij sterven mag in hun dienst, dan verleende hem God de mooiste bestemming.
De bestemming van den gestorven korrel, aan wiens dood het graan ontgroeit.
Wij, christenen, weten dat Christus, de groote Offeraar, allen daarin voor is gegaan,
en dat, wie Hem te volgen weet, mede vernieuwt het aanschijn der aarde.
***
Liever dan doelloos en daadloos den oorlog te laten voorbijgaan, ons af te zonderen
in onbillijk genot, onder het leed klagend te morren en voor den dood laf te vlieden:
laten we, berouwvol en bereidvaardig, arbeiden en ons geven voor vriend en vreemde,
land en volk, Kerk en Christus! Dit is wellicht de groote genade, en over korte jaren
kunnen wij het betreuren dat deze eenige gelegenheid tot heldhaftige heiligheid haast
ongebruikt, als zoodanig haast onopgemerkt, voorbijging.

Solovieff en het vraagstuk der 'christelijke' middeleeuwen
door Rika van Ocken
Het vraagstuk
Wanneer ons over de Middeleeuwen gesproken wordt door literatoren en historici
van de Katholieke Zuidelijke Nederlanden, dan krijgen we steeds den indruk, dat
wij, modernen, uit een heilig, rechtvaardig, heerlijk Arkadia zijn overgestapt, langs
den modderpoel der Fransche Revolutie, naar een materialistische,
laag-bij-den-grondsche, ja amoreele beschaving, die onzer eeuwen.
Literatoren schermen met suverlicke jonckvrouwen en ridders zonder vrees of
blaam uit de christelijke Middeleeuwen, kampers voor vrijheid en recht, koningen,
verdedigers van God en Kerk, tochten naar het Heilig Land, en bedevaartplaatsen,
waar duizenden geloovigen uit gansch de Westersche

Streven. Jaargang 12

10
Christenheid samenstroomden. Historici bewijzen met hun theorieën over de res
publica christiana, over de samenwerking tusschen Kerk en Staat, en over de rol van
den godsdienst in het leven van den Middeleeuwer, dat deze tijd, tusschen den inval
der barbaren in het Westen, en de opkomst der Hervorming, de bloeiperiode was der
Roomsche Katholieke Kerk, sindsdien nooit geëvenaard.
Aan de vestiging dezer overtuiging heeft de romantiek een aanzienlijk deel gehad,
vooral de Duitsche. Immers bij de romantici zien we een sterken invloed van de
theorie der natuurlijke levensontplooiing; invloed, die zich bij de besten onder hen
uit door een streven, om met den inzet van alle levenskrachten - verstand, maar vooral
gevoel - het mysterie van het leven, den oorsprong aller dingen te achterhalen. Dit
zoeken naar den oorsprong, naar de historische ontwikkeling, bracht hen tot de
Middeleeuwen. Van den anderen kant bindt de romanticus al zijn krachten aan een
ideaal, aan een nieuw wereld- en Godsbegrip. Bij hem leeft een sterk besef van
eeuwigheid en oneindigheid, een Sehnsucht naar het bovenaardsche.
Dit heropleven nu van het religieus gevoelen, samen met een Sehnen naar het
Middeleeuwsch verleden, waaruit de bestaande beschaving gegroeid is, deed bij de
Duitsche romantici een ideëel, maar valsch beeld ontstaan der Middeleeuwen. Dit
beeld werd nog verscherpt door het feit dat de romantiek zich in reactie stelde tegen
het rationalisme, dat zich bewust, van het Middeleeuwsche droomen over een Jenseits,
naar de cultuur van het aardsche Diesseits gekeerd had. Vooral de Duitsche romantici
- we zeiden het reeds - hebben bijgedragen tot dit schema der Christelijke
Middeleeuwen; denken we slechts aan CLEMENS BRENTANO, ACHIM; VON
ARNIM, EDWARD MOERIKE, e.a.; doch ook Nederlanders lieten zich niet
onbetuigd; denken we aan AERNOUT DROST, of JOSEPH ALBERDINGK THIJM,
om er slechts twee te vernoemen.
Wanneer we echter het beeld zien van de Middeleeuwen, dat door niet-katholieken
geteekend wordt, vinden we heel iets anders; niet alleen wordt de Middeleeuwsche
bloeitijd, die door de romantici zoo wordt verheerlijkt, ons hier geschilderd als een
tijd van algeheel cultureel verval, doch ook de hoogstaande moraal en het christelijke
leven der Middeleeuwers wordt door hen niet erkend. Een dergelijke houding vinden
wij b.v. bij NORDSTROEM en nog gansch bizonder bij JAKOB BURCKHARDT,
den verdediger bij uitnemendheid der Renaissance, die, tenminste in zijn eerste
geschriften, het zwartste beeld der doodsche Middeleeuwen wist op te hangen, in
tegenstelling tot den warmen, ruimen, lichten levensadem, die in de vijftiende eeuw
over Europa voer. Zelfs in de oogen der huidige protestantsche historici van het
Noorden, die de zestiende eeuw als de gouden eeuw beschouwen, kunnen de
Middeleeuwen geen genade vinden.
Wanneer we nu zelf den geest der Middeleeuwen even nagaan, tot welke resultaten
komen we dan? Zijn de Middeleeuwen, in tegenstelling tot onze dagen, werkelijk
een toonbeeld van christelijk leven, of staat het leven onzer eeuw dan toch wellicht
dichter bij den geest van Christus? Dit laatste aannemen zou, zoo meenen we, al te
vermetel zijn; doch besluiten tot de onvoorwaardelijke volmaaktheid van het
Middeleeuwsch religieuze leven, schijnt ons toch ook voorbarig. Herinneren we ons
slechts de vele struikroovers en schurken van allerlei slag, waarvan o.a. de groote
Fransche dichter François Villon een kenmerkend voorbeeld was. Heel hun leven
moordden en stalen ze, ze dachten aan God noch gebod, en leefden er gewoon op
los; in hun laatste oogenblikken echter gaven ze vol vertrouwen hun ziel over in de
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handen van O.L. Vrouw, in de vaste overtuiging dat Zij hen wel zou redden. Zulk
geloof is voorzeker bewonderenswaardig, maar of zulk een leven werkelijk christelijk
kan genoemd worden is een andere vraag. Wanneer we de geschiedenis der

Streven. Jaargang 12

11
Kruistochten nagaan, bewonderen we voorzeker het geloof dier duizenden, die hun
haardsteden en familie verlieten, om in het verre, onbekende land Christus' graf te
bevrijden. Doch wanneer we verder hun leven en gedragingen nagaan, wanneer we
hooren van hun wreedheden en hun plunderingen, dan schijnt het ons dat de geest
van Christus werkelijk ver te zoeken is. Het gedrag der geestelijkheid - zelfs van
sommige Pausen - door andersdenkenden overdreven streng beoordeeld, was toch
niet onberispelijk; de misbruiken van investituur, inquisitie, Jodenvervolgingen, en
dergelijke zijn stellig niet denkbeeldig.
Er bestaat dus werkelijk een probleem van den christelijken geest der
Middeleeuwen.

Solovieff's oplossing
Onlangs vonden wij bij een toevallige lezing een oplossing van dit probleem in een
rede van Vladimir Solovieff, uitgesproken op een vergadering van de Vereeniging
voor Psychologie, te Moskou, in 1891. We oordeelden ze voldoende merkwaardig
om ze hier in enkele bladzijden zoo getrouw mogelijk weer te geven.
Eerst enkele woorden over het leven van dezen denker en over zijn
algemeen-philosophische strekking.
Vladimir Solovieff werd te Moskou geboren in 1853, en was de zoon van den
universiteits-professor in de geschiedenis Segej Solovieff. In 1874 werd hij Magister
in de Philosophie Tusschen 1875 en 76 maakte hij een wetenschappelijke reis naar
Londen, Parijs en Egypte. Van 1877 tot 81 was hij aangestelde bij het ministerie van
Onderwijs te St. Petersburg. In 1880 werd hij doctor en privaatdocent aan dezelfde
universiteit. Op eigen verzoek werd hij in 1881 ontslagen. Vandanaf is hij nog slechts
publicist. Hij overleed in 1900.
Hij verloor, vroegrijp als hij was, op dertienjarigen ouderdom het geloof. Later,
na een langdurige geloofscrisis, werd hij diep religieus en een waar asceet; hij muntte
vooral uit door zijn grenzelooze goedheid en door zijn verkdadige naastenliefde.
Sinds 1873 werd hij de vriend van Dostojewski, en had veel invloed op dezes
ideeën, vooral in een universeel-verzoenende richting. Sinds 1881 aanhanger der
religieuze Slavophielen, deelde hij hun vooroordeelen tegen de Katholieke Kerk en
het Pausdom. Toch liet hij zich nooit tot haat tegen de Roomsche Kerk verleiden,
doch maande immer aan tot gerechtigheid en verzoening. Door de studie van de
kerkgeschiedenis en van de theologie der eerste tijden overwon hij geleidelijk de
historische bezwaren die hij tegen het Katholicisme had. De spaning tusschen het
autoritaire gezag der pauselijke instelling en tusschen de gewetensvrijheid loste hij
op in het licht der Godmenschelijkheid en van het dogma van het Mystiek Lichaam
Christi. Geleidelijk komt hij er zelfs toe de hereeniging der Oostersche en Westersche
Kerk als werkplan voor te stellen voor Rusland. Zijn doctrine over de Hereeniging
der Kerken zette hij uiteen in 'La Russie et l'Eglise Universelle', dat in 1889 te Parijs
verscheen. Dit werk ondervond veel tegenstand in Rusland, en de Heilige Synode
verbood hem zelfs nog over religieuze onderwerpen te schrijven. Zijn Katholicisme
moest hij dikwijls verbergen. Zijn deelneming aan de sacramenten der
Oostersch-orthodoxe Kerk hield hij voor geoorloofd. Hij stierf dan ook bijgestaan
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door een Russisch-orthodox priester. In 1896 werd hij openlijk in de Roomsch
Katholieke Kerk opgenomen; toch bleef hij ook tegenover de Roomsche Kerk steeds
critisch gestemd. Hij trachtte de Weltseele-leer met de christelijke theologie te
verzoenen, dit onder invloed der Neo-Platonici en der Duitsche
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philosophie en mystiek van Hegel, Schelling, Böhme, e.a. Een pantheistischen trek
heeft hij nooit gansch overwonnen. Op het einde van zijn leven verschafte hij
Plato-vertalingen. Zijn inzicht in de Godmenschheid en in de leer van het Mystiek
Lichaam Christi was zeer diep. In zijn gedichten en werken maakte hij toespelingen
op de nakende catastrophe van Rusland.
Zooals we reeds zeiden sprak Solovieff op 19 Oktober 1891 te Moskou, in de
Vereeniging voor Psychologie een rede uit over het vraagstuk der Middeleeuwen.
De titel van de vertaling dezer rede, die we in getypten tekst in handen hadden, luidt:
'Sur la décadence de la conception médiévale du monde'(1). Hoe loet hij hierin het
probleem van den christelijken geest der Middeleeuwen op?
Hij noemt Middeleeuwsche wereldbeschouwing, bij afkorting, het historisch
compromis tusschen het Christendom en het heidendom, het ideeënsysteem n.l. en
de dubbele (half-christelijke en half-heidensche) levensvisie die zich vormde in de
Middeleeuwen, en die zoowel in het Germaansch-Romaansche continent, als in het
Byzantijnsche Oosten, van de derde tot de vijftiende eeuw, domineerde. Gewoonlijk,
zoo zegt hij, wordt deze wereldbeschouwing met het Christendom geïdentificeerd;
en worden de Middeleeuwen aldus voorgesteld als de ideale beleving van Christus'
geest. Solovieff bewijst nu, dat Middeleeuwen en christelijke wereldbeschouwing,
niet alleen niet identiek zijn, maar dat er zelfs tusschen beide een onmiddellijke
oppositie bestaat. Daardoor wordt meteen ook bewezen, dat het verval van de
Middeleeuwsche wereldbeschouwing, niet noodzakelijk het verval van het eigenlijke
Christendom beteekent.
Het essentieele van het eigenlijke Christendom is de omvorming van het
menschdom en van de wereld in den geest van Christus. De geest van Christus,
daarop komt het aan; dat is de maatstaf, waarnaar het Christen-zijn van een periode
of van een volk gemeten wordt. Naar dit innerlijk criterium en niet naar het criterium
van het geloof in een uiterlijk Rijk Gods, zooals we aanstonds zullen zien, dient
uitgemaakt of de Middeleeuwer een meer christelijke wereldbeschouwing had dan
wij.
De omvorming van het rijk van, deze wereld in het Rijk Gods is dus het wezen
van het Christendom; doch deze omvorming geschiedt langzaam en geleidelijk. Niet
zonder reden wordt ze in het Evangelie vergeleken met het rijpen van een oogst, of
met de werking van gist in den deeg. Deze christelijke omvorming is meer dan een
natuurlijke werking, die de menschheid op zich zelf uitoefent; ze is voornamelijk
het werk van de genade, ze eischt goddelijke tusschenkomst. Maar toch moet ook
de menschheid met al haar krachten medewerken aan deze omvorming; de
noodzakelijkheid van de medewerking van den mensch aan het goddelijk werk is
precies het groote onderscheid tusschen den christelijken godsdienst en dien b.v. der
Mahomedanen, waar alles uitsluitend aan de inwerking van God, met uitsluiting der
menschelijke medewerking wordt toegschreven. In ons geloof is de omvorming der
menschheid een plicht, die ook aan onszelf opgelegd is, het is een probleem, dat we
ook zelf op te lossen hebben. Het is duidelijk dat we dit vraagstuk niet ineens kunnen
oplossen, en we kunnen het zelfs niet ineens in zijn ganschen omvang en diepte
begrijpen.
(1) We steunen hier op een Fransche vertaling van den oorspronkelijk Russische tekst. Noch de
oorspronkelijke tekst, noch de vertaling, werden bij ons weten uitgegeven.
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Wanneer we deze wedergeboorte van de wereld in den geest van Christus
vergelijken met de individueele bekeering in elken mensch, dan zien we dat ook deze
laatste zich slechts geleidelijk voltrekt. Nemen we als voorbeeld de
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bekeering van de leerlingen van Christus. Niemand had ooit zulk een uitzonderlijke
gelegenheid tot een snelle evolutie; en toch, gedurende gansch het aardsche leven
van den Verlosser, tot aan het beslissende Pinksterfeest, kunnen we niets van een
vlugge ontwikkeling in het bekeeringsproces der Apostelen bespeuren. Zij blijven
grootendeels wat ze waren; de verschijning van Christus heeft hen wel diep getroffen;
Zijn geestelijke kracht heeft hen aangetrokken en aan Hem gehecht; maar dit heeft
hen niet innerlijk omvormd. Zij geloofden in Hem als in een feit van een hoogere
orde; ze verwachtten van Hem de instelling van het Rijk Gods als een uiterlijk
wereldrijk, maar zijn eigenlijke boodschap vatten ze niet. Welnu, de opvatting en
houding der Middeleeuwen was, volgens Solovieff, precies dezelfde als die der
Apostelen vóór Pinksteren.
Het is dan ook aan de uitspraken van Christus over de Apostelen dat we kunnen
zien wat zulk geloof eigenlijk waard is, wanneer n.l. de wereld-omvorming slechts
beschouwd wordt als een uiterlijk feit, niet als iets innerlijks. Zoo zien we b.v. in
Mattheus XVI, naast elkaar, den lof van Petrus' geloof, en de woorden van Christus
tot denzelden Petrus: 'Ga weg van mij, Satan, want ge hebt geen begrip van de zaken
van God, doch slechts menschelijke gedachten.' Dit bewijst, dat iemand het vurigste
en meest orthodoxe geloof in zich kan dragen, en toch den geest van Christus daarom
nog niet bezitten. Bijgevolg hoe meer de belijdenis van zulk vast en waar geloof bij
het uiterlijke blijft, des te meer is deze belijdenis verwijderd van den geest van
Christus, en des te minder is ze innelijk sterk. Het is ook niet zonder reden dat het
Evangelie verhaalt, dat Petrus het oor afkapte van den dienaar van den Hoogepriester
om zijn Meester te verdedigen, en dienzelfden nacht nog dien Meester tot driemaal
toe verloochende. Deze Petrus wordt dikwijls door de Oostersche Christenheid
beschouwd als het proto-type van de Middeleeuwsche Westersche Kerk, aan dewelke
fanatisme en quasi-christelijke gewelddaden worden toegeschreven.
Een dergelijk feit wordt echter ook verhaald van den Apostel Johannes, volgens
sommigen het proto-type van de Oostersche Kerk. Wanneer in Samaritanië het volk
weigerde Christus te ontvangen, zegden Jacobus en Johannes: 'Heer wilt ge dat we
bevelen dat het vuur uit den hemel dale, en hen verbrande, als Elias deed?' Jesus
keerde zich om en antwoordde [...] 'Ge weet niet van welken geest ge zijt. De
Menschenzoon is niet gekomen om levens te verdelgen, maar om ze te redden.'
Wanneer alleen het geloof belangrijk zou zijn, dan kan men zich afvragen welk geloof
inderdaad grooter is dan het geloof van hen, die zonder aarzelen het vuur uit den
hemel willen doen dalen. En toch bezaten ze den geest van Christus niet, juist daarom,
omdat ze vooral geloofden in zijn uiterlijke en wonderdoende macht, een macht die
reëel is, maar niet het wezenlijke van Christus' geest in zich draagt.
Pas een heelen tijd na de Hemelvaart, maakte die Geest van Christus, in zijn ware
gestalte, zich van de Apostelen meester en omvormde Hij hen. Het was ook die Geest,
die zich meester maakte van de eerste gemeenschap der geloovigen te Jeruzalem,
'bij wie slechts één hart en één geest was', zooals in de Handelingen geschreven staat.
Maar tot heden toe, heeft de Kerk, d.w.z. de gansche Christenheid, nog niet haar
eigen en eigenlijk Pinksterfeest gevierd. De betrekkingen der Kerk met Christus zijn
nog evenzoo uiterlijk als die der Apostelen gedurende het aardsche leven van den
Verlosser. De menschheid heeft nog niet geleerd te leven volgens het goddelijk plan.
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In de brieven der Apostelen aan de verschillende kerken klinkt reeds duidelijk
deze aanklacht door. Naast bizondere geestelijke gaven, verschijnen ook zeer
ergerlijke schandalen; lezen we b.v. de brieven van Paulus aan de Korinthiërs.
Evenzoo gebonden aan het aardsche is de algemeene geest die in de Kerk
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heerscht gedurende de eeuwen, die op het Apostolisch tijdvak volgden. De idee, die
men zich vormt over de periode vóór Constantijn den Groote als van een Gouden
Eeuw voor de christenheid, kan slechts met veel voorbehoud worden aangenomen.
Ook in deze periode stonden de Christenen tegenover het Rijk Gods eerder als
tegenover een uiterlijk feit, dat ze op uiterlijke, wonderbare, catastrophale wijze
verwachtten, zooniet vandaag, dan toch morgen. Maar afgezien nog van het
rudimentaire van zulk een opvatting, hield de hooggespannen verwachting van een
spoedig wereldeinde, of van nog een spoediger martelaarschap, de gemoederen op
een zekere geestelijke hoogte, die belette dat een practisch materialisme hen zou
meeslepen. Wel waren de vervolgingen niet steeds doorloopend te vreezen over
gansch het Keizerrijk. - Vervolgingen over een groote uitgestrektheid waren steeds
van korten duur. - Maar toch bestonden er algemeene wetten, die het christen-zijn
als een misdaad bestempelden; de mogelijkheid van een martelaarschap bleef dus
steeds bestaan; en dit gaf aan het leven der eerste christenen een zuiverend en een
tragisch karakter. Het voordeel van deze eerste drie eeuwen op de volgende was
eigenlijk, dat de christenen konden vervolgd worden, en ook dikwijls vervolgd
werden; en dat ze nooit in de mogelijkheid verkeerden als vervolgers op te treden.
Het was in deze eeuwen geenszins voordeelig, maar veeleer gevaarlijk tot het nieuwe
geloof te behooren; en daarom waren zij, die er zich toe bekeerden, ook de besten
en de rechtzinnig overtuigden. Zoo de geest van Christus niet in allen vaardig was,
werden alle Christenen toch steeds gedreven door religieuze en hoogere
beweegredenen bij het toetreden tot het geloof en in hun volharding. Temidden van
het heidendom bestond werkelijk een christelijke kern, die, zonder volmaakt te zijn,
toch gestuwd werd door een beter en hooger levensideaal.
Van dit standpunt uit was het einde der vervolgingen en het officieel erkennen
van den nieuwen godsdienst, eerst als een volkomen toegelaten, later als de
domineerende, religieus eerder een achteruit- dan een vooruitgang. Onder Constantijn
den Groote bekeerden de heidenen zich in massa tot het christendom, niet uit
overtuiging, maar uit slafelijke navolging of uit lage berekening. Zoo ontstond het
type van een schijnheilig en geveinsd christen, een individu dat vroeger onbekend
was en niet bestond. Deze klasse groeide nog voortdurend, wanneer onder Theodosius
en Justiniaan het heidendom verboden werd, en alle heidenen onder bedreiging van
zware straffen, verplicht werden tot het christendom over te gaan. Tusschen dit type
van den christen tegen wil en dank en den overtuigden christen waren er ontelbare
tusschensoorten van oppervlakkig en onverschillig christendom. Maar dit alles,
zonder onderscheid, werd verborgen en opgenomen in het uiterlijk organisme van
een uiterlijke Kerk, waarin alle categorieën van innerlijke waardigheid genivelleerd
werden. De vorige gemeenschap van echte christenen vermengde zich met en loste
zich op in een massalen groep geloovigen, die enkel bij naam christen waren, maar
heidensch bleven in hun daad. Zoo ontstond dan een heidensch-christelijk compromis,
dat Solovieff de middeleeuwsche wereldopvatting noemt. Meteen zien wij ook de
redenen waarom, volgens Solovieff, in de Middeleeuwen geen ideaal christelijk leven
geleid werd.
Vooreerst waren onder de massa-bekeering, in de periode juist na Constantijn,
velen slechts oppervlakkig bekeerd, deels uit berekening, deels uit kuddegeest. Bij
hen vinden we niet alleen een compromis in hun feitelijk leven, maar ook een
compromis in hun principieele opvattingen: ze erkenden de waarheid van het
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christendom als een uiterlijk feit; ze traden in een uiterlijke verhouding tot het
christendom; maar op voorwaarde dat het Rijk Gods, dat niet van deze wereld is,
ook buiten deze wereld bleef, zonder den minsten vitalen invloed op haar.
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Wanneer de barbaren West-Europa overrompelden, werden ze door deze
half-heidenen, half-christenen bekeerd. Over het gehalte dezer bekeeringen hoeven
we ons dus ook geen illusies te maken. Wanneer de koning of het stamhoofd overtuigd
of overwonnen was moest hij zich krachtens de vredesvoorwaarden bekeeren tot het
christelijk geloof, en al zijn onderdanen met hem. Hoe diepgaand deze bekeeringen
zullen geweest zijn, zeker vóór de kloosterorden meer in de diepte gingen werken,
kunnen we ons voorstellen. Een meer recent voorbeeld van de uitslagen dezer
dwangbekeeringen vinden we in de bekeeringen van Joden en Mahomedanen in
Spanje na de Reconquista en den val van Granada in 1492: de zoogezegd bekeerde
Joden of Maranos kwamen naar onze gewesten, en uit haat tegen het christelijk
geloof werkten ze uit al hun kracht de Hervorming in de hand.
Het is dan ook te verstaan, dat het leven dezer christenen gansch heidensch bleef.
Wanneer nu later door toedoen van kloosterorden en missietochten, vooral na
Gregorius VII, die volkeren werkelijk christen geworden waren en het christelijk
geloof aankleefden, bezaten ze daarom nog niet den vollen geest van Christus; steeds
gelooven ze in het Rijk Gods op de eerste plaats als in een uiterlijk feit. Vandaar hun
vlijt om den christelijken godsdienst te doen zegepralen, hun kruistochten, hun
oorlogen tegen ongeloovigen, hun Jodenvervolgingen, hun inquisities, hun bloedige
vervolgingen van andersdenkenden; vandaar ook hun doctrine der res publica
christiana. Ze geloofden niet, althans de doorsneemensch niet, aan een innerlijk Rijk
Gods in de harten der menschen, doch slechts aan een uiterlijk, machtig, christelijk
Rijk. Hun geloof was groot, maar de geest van Christus leefde niet in hen.
Dit alles moet ons echter er niet toe doen besluiten, dat de Middeleeuwen een tijd
waren van heidendom en van ketterij. Het christendom der middeleeuwen was het
eenige dat mogelijk was in deze periode. Immers de omvorming der menschheid in
den geest van Christus gaat geleidelijk en langzaam.
Deze laatste bevestiging wordt duidelijker in het kader van Solovieff's algemeene
opvattingen over godsdienstgeschiedenis en in het perspectief van zijn philosophie
van den godsdienst, waarover we hier in enkele woorden uitweiden(2).
De resultaten van religieuze ervaringen, meent Solovieff, kunnen, ook bij een
geloof aan hun objectieve beteekenis, slechts als gedeeltelijke mededeelingen over
goddelijke dingen, niet echter als een volledige kennis ervan gelden. Zulke volledige
kennis wordt maar bereikt door de ordening der vele religieuze ervaringen tot één
volledig, logisch samenhangend systeem. De godsdienst-philosophie alleen kan ons,
als een samenhangend systeem en een volledige synthese van religieuze waarheden,
een welbepaalde kennis over het Princiep van het goddelijke geven, terwijl buiten
zulke synthese de afzonderlijke religieuze ervaringen slechts verschijnen als
afgescheiden deelen van een onbekend geheel.
Zooals zich de uiterlijke natuur slechts geleidelijk aan het menschelijk denken
openbaart, en we daarom van een ontwikkeling der experimenteele wetenschappen
en der natuurwetenschappen kunnen spreken, zoo openbaart zich ook het goddelijk
Princiep slechts geleidelijk aan het menschelijk bewustzijn. Er bestaat dus een
ontwikkeling van de religieuze ervaring en van het religieuze denken.
(2) cfr. SOLOVIEFF W. Zwölf Vorlesungen über das Gottmenschtum, in:
Philosophisch-Anthroposophische Bibliothek. Stuttgart 1912.
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Daar het goddelijk Princiep het reëel object is van het religieus bewustzijn, is die
religieuze ontwikkeling een reëele wisselwerking tusschen God en de menschen, een
Godmenschelijk proces. Wegens het objectief en positief karakter van deze
ontwikkeling, kan een phase van dit ontwikkelingsproces op zichzelf
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geen leugen of dwaling zijn. Een religieuze vooruitgang kan niet daarin bestaan, dat
uit een leugen de waarheid voortvloeit. Dan zou de waarheid immers plots te
voorschijn treden zonder overgang of geleidelijke ontwikkeling, en zou de vraag
kunnen gesteld worden, waarom de waarheid juist op dit uitverkoren tijdstip moest
bekend worden.
Uit het onderscheid tusschen de verschillende trappen der religieuze openbaring
volgt niet, dat de lagere ontwikkelingstrappen valsch zijn. Vergelijken wij b.v. de
kennis van het goddelijke met onze kennissen op physisch gebied. De realiteit der
zon openbaart zich op verschillende wijzen aan den blinde, den ziende en den
astronoom. Daaruit volgt echter niet, dat het waarnemen der zonnewarmte, het eenig
ervaringsmateriaal van den blinde om de zon minder reëel en waar zou zijn, als de
ervaringen der astronomen. Moest echter de blinde verklaren, dat alleen zijn ervaring
waar zou zijn en dat die der astronomen valsch is, dan zou in deze verklaring de
dwaling liggen, maar niet in de ervaring zelve. Zoo kunnen bij de
ontwikkelingstrappen van het religieuze niet leugen en dwaling den inhoud der stadia
uitmaken; maar de dwalingen ontstaan door het uitsluitend vasthouden aan één
stadium, terwijl men de andere negeert; en dezelfde dwalingen treden aan het licht
bij de poging om den religieuzen ontwikkelingsgang te verhinderen.
Uit het voorgaande vloeit voort dat een hoogere trap der religieuze ontwikkeling
geen aanspraak kan maken op een bevoorrechte plaats, maar wel dat hij een grooteren
rijkdom aan positieven inhoud, een hoogere volheid en concretie dan de lagere trappen
bezitten moet.
De volmaaktste religieuze vorm is niet diegene, die in alle andere ook aanwezig
is (de grondslag van alle godsdiensten) maar een religieuze vorm, die alle andere in
zich sluit en beheerscht (de volledige religieuze synthese). Tegengesteld aan het ware
begrip van het religieuze zijn evenzoo een fanatisme, dat aan één enkele openbaring
vasthoudt, aan een vereenzaamde positieve waarheid en al het overige negeert, als
een abstract rationalisme, dat de religieuze wezenskern door onbepaalde begrippen
verklaart en alle religieuze vormen in een nevelachtige algemeenheid wil oplossen.
Wanneer we het historisch verloop van dezen ontwikkelingsgang nagaan moeten
we met drie elementen rekening houden: met de natuur, met het goddelijk princiep,
en met de menschelijke persoonlijkheid.
Het openbaringsbegrip zelf stelt voorop dat het zich openbarende goddelijke Wezen
eerst verborgen zij. Maar ook in dezen toestand van verborgenheid, moet het voor
de menschen eenigszins voorhanden zijn, daar anders de later komende openbaring
van de menschen onverstaanbaar zou zijn. Het goddelijk Wezen is dan reeds
eenigszins daar en Het werkt, niet in zichzelf, maar in zijn anderen vorm, nl. in de
natuur; natuurlijk enkel in de mate van het mogelijke, daar het goddelijk Wezen als
het Absolute ook de natuur omvat, maar niet door haar kan omvat worden. Dit stadium
waarin het goddelijk Princiep verborgen is achter de natuurverschijnselen, is de tijd
van polytheïsme of van de zoogenaamde natuurgodsdiensten. Dit is de trap der
natuurlijke openbaring.
In een tweede stadium openbaart zich het goddelijk Princiep in zijn onderscheid
met de natuur, in tegenstelling tot de natuur: het is het tijdperk der negatieve
openbaring. De zuiverste uitdrukking hiervan wordt in het Boedhisme gevonden.
Eindelijk openbaart zich in een derde stadium het goddelijk Princiep volledig in
Zijn eigen Inhoud, in wat het is, terwijl het in de vorige stadia zich openbaarde in de
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andere vormen, waarin het verschijnen kan. Deze derde trap, die der positieve
openbaring, bestaat uit verschillende, duidelijk van elkaar onderscheiden phasen:
het inzicht in de ideeënwereld door Platoon, de Godsopenbaring aan de Joden, de
leer van Philoon en der Neo-Platonici, die nauw
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samenhangt met de leer van het Christendom. Terwijl echter de Alexandrijnsche
denkers het wezen van het goddelijk Leven op grondslag van theoretische ideeën
over het goddelijke bepalen, trad dat zelfde goddelijke Leven in het Christendom op
als een historische werkelijkheid, in de verschijning van de levende individualiteit
eener historische persoonlijkheid. De Christenen alleen erkenden den logos niet in
een logische of metaphysische categorie, maar hun gekruisten en herrezen Verlosser,
en als de H. Geest, in het levende, onmiddellijk gevoeld princiep hunner eigene
geestelijke wedergeboorte.
Uit deze opvattingen vloeit noodzakelijk voort dat de openbaring van het
Goddelijke niet heeft opgehouden met de komst van Christus, doch wel dat het
ontwikkelingsproces nog steeds voortduurt. In de Kerk, onder de inwerking van den
H. Geest, openbaart het Goddelijke zich meer en meer aan de menschen, in de mate
dat deze bekwaam zijn die openbaring te ontvangen.
Vandaar dat het Christendom in de Middeleeuwen niet zoo volmaakt was, als het
nu alleszins zou moeten zijn.
Gezien van uit het standpunt der katholieke theologie en der katholieke
godsdienstphilosophie, omsluit deze opvatting van Solovieff over de geleidelijkheid
der openbaring in het algemeen, en van den groei van den christelijken geest in de
middeleeuwen in het bijzonder, - hoe interessant ze in zich zelve ook weze verschillende onjuiste en zelfs gevaarlijke stellingen. Zijn opvattingen zijn op
sommige punten onmogelijk te verzoenen met de katholieke theologie; ze schijnen
zelfs, althans ten deele, in tegenstelling te staan met sommige dogma's.
Dat de natuur in Solovieff's zin een openbaring is van God en tot godsdienstigheid
leiden kan, is een stelling, die ook in de meest orthodoxe traditie van het Katholicisme,
- bij St. Bonaventura b.v. en zelfs bij Paulus - niet onbekend is. De katholieke traditie
erkent eveneens, dat de godsdiensten vóór Christus als een voorbereidend stadium
kunnen gezien worden tot de 'plenitudo temporis', tot den vollen rijkdom der
openbaring door den Zoon van God. Maar het schijnt reeds gewaagd die voorafgaande
benaderingen van het goddelijke door den mensch een openbaring te noemen. Dit
wordt dubbel gevaarlijk wanneer men, zooals Solovieff, een volkomen continuïteit
legt in de openbaring van God aan de menschen buiten den Joodschen en christelijken
godsdienst, en die vrijwillige Godsopenbaring aan de Joden en door Christus. Het
woord openbaring is bij Solovieff dan ook erg dubbelzinnig. Daar waar hij suggereert,
dat de natuurlijke openbaring, de negatieve openbaring en de positieve openbaring
aan Platoon, Philoon en de Neo-Platonici een werkelijke inzet zouden zijn van de
eigenlijke vrijwillige openbaring van God aan de Joden en in het Christendom, daar
is zijn openbaringsbegrip niet alleen dubbelzinnig, maar bepaald valsch. Solovieff
offert hier het exacte en christelijk begrip der openbaring op aan zijn aandrang om
heel het historisch gebeuren als een geleidelijke logische ontwikkeling te zien. Hij
kan er niet toe besluiten Gods positief ingrijpen door een vrijwillige mededeeling
van Zich zelf aan den mensch, als een onbegrijpelijke, maar geschiedkundig
werkelijke gebeurtenis te aanvaarden.
Dezelfde aandrang om al het historische als een geleidelijke evolutie te typeeren,
verleidt Solovieff uiteindelijk nog tot een andere, minstens zeer gevaarlijke stelling.
Het lijkt moeilijk, zoo niet onmogelijk, met zijn visie van de ontwikkeling in het
Godmenschelijk proces der kerstening onzer samenleving, aan de katholieke leer

Streven. Jaargang 12

vast te houden, volgens dewelke de actieve openbaring van God aan het menschdom
als geheel, bij den dood van den laatsten apostel afgesloten werd. We willen niet
beweren dat Solovieff dit leerstuk uitdrukkelijk tegenspreekt; maar het schijnt toch
wel, dat hij zich in den grond, vooral
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gezien het geheel zijner opvattingen, maar moeilijk met die thesis zou kunnen
verzoenen.
Zoo we echter in zijn voorstelling vooral het antwoord willen zoeken op de vraag
naar de geleidelijke uitbreiding van het subjectieve inzicht der menschen in den
inhoud der openbaring, en naar den groei van den invloed van het Christendom op
de menschheid, dan krijgt het geheel van zijn leer een heel ander uitzicht. Van uit
dien gezichtshoek is de Russische ziener zeker een grootmeester in de geschiedenis
der Godsopenbaring, en bevat zijn werk wel een eeuwigheidsmoment.
Deze critische (beschouwingen voerden ons echter van ons hoofdthema af. We
stelden immers, met Solovieff, op de eerste plaats de vraag, of de middeleeuwen dan
wel werkelijk het hoogtepunt zouden zijn van den invloed van het Christendom op
de cultuur en op de samenleving; ofwel of de Middeleeuwen wellicht ook in dezen
eerder een minder ontwikkeld stadium der menschelijke ontwikkeling beteekenen,
zoodanig dat het Christendom op onze dagen met gerust gemoed de vergelijking met
de middeleeuwen kan doorstaan.
Op deze vraag meenen we hier als besluit van gansch deze uiteenzetting wel het
volgende antwoord te mogen geven: het is zeker een feit, dat in het algemeen - vele
individueele gevallen natuurlijk niet te na gesproken - het Christendom niet zoo
uiterlijk beleefd wordt als in de Middeleeuwen doorgaans het geval was en dat het
geloof in de toekomst van het Rijk Gods naar een dieper en innerlijker gesteltenis
van de harten der menschen den weg heeft gevonden.
Of de Fransche Revolutie, die de voordeelen van het christen-zijn zoozeer beperkte,
ten slotte toch niet gunstig op het Christendom heeft ingewerkt, blijve voorloopig
een open vraag, die samen met vele andere in het kort bestek van dit artikel niet tot
een afdoende oplossing kon gebracht worden. Ondertusschen meenden we toch dat
de opvatting van Solovieff over het vraagstuk van den christelijken geest der
middeleeuwen, welke ook haar definitieve waarde weze, op zich zelf belangrijk
genoeg was om even aan het publiek der Vlaamsche intellectueelen voorgesteld te
worden.

Claude Bernard
door Dr J. Lebeer, Lid van de Koninklijke Vlaamsche Academie
voor Geneeskunde
Twee feiten hebben den naam van Claude Bernard(1) beroemd gemaakt: hij is geweest
een der grootste physiologen van alle tijden - het is nooit
(1) Claude Bernard werd geboren te Saint Julien, département du Rhône, op 12 Juli 1813. Zijn
ouders waren kleine wijnbouwers. Als koorknaap leerde hij wat Latijn bij zijn pastoor, liep
college te Villefrance en kwam daarna terecht bij een apotheker te Lyon. Het fleschjesspoelen,
het boodschappen loopen in de stad en het helpen bij het gewone huiswerk vond hij eerder
vernederend. Hij droomde van literair succes en schreef een vaudeville die de eer te beurt
viel van een opvoering ergens in een kleine schouwburg van Lyon. Zijn patroon was met de
dramaturgie van zijn zoogenaamden assistent weinig gediend en met een nieuw drama 'Arthur
de Bretagne, drame en cinq actes' en een paar aanbevelingsbrieven in zijn valies ging Claude
Bernard zijn tooneelkans wagen te Parijs (1834). Saint Marc Girardin die zijn drama te keuren
kreeg, gaf hem den raad: 'Vous avez fait de la pharmacie, faites de la médecine; vous n'avez
pas le tempérament dramatique.' Zeven jaar later reeds, in 1841, is hij assistent bij Magendie,
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mogelijk van iemand te zeggen dat hij de grootste is -; en ten tweede men heeft in
hem den grondlegger willen zien van een philosophisch systeem. Hiertoe was, meer
nog dan zijn andere geschriften, zijn hoek 'Introduction à l'étude de la médecine
expérimentale' bijzonder de aanleiding.
Tot zijn glorie staat daar de massa physiologische ontdekkingen, die hij zelf deed,
de ontginningen die hij aanwees en soms persoonlijk begon, de wegen die hij voor
de toekomst in 't vooruitzicht stelde.
De methodologie waarmede hij zelf zijn physiologisch experimenteeren heeft
omweven, is door sommigen van zijn vrienden opgehemeld geworden en uitgebaat
als een philosophisch systeem. Hij zelf echter wou haar als dusdanig niet doen
doorgaan, maar de klank van zijn wetenschappelijken naam en het gebruik, dat zijn
vrienden er van maakten, hebben haar een oogenblik doen oplaaien buiten de sfeer
waarvoor hij ze bestemde.
In 1841 werd Claude Bernard preparator bij Magendie aan het Collège de France,
waar hij in '55 zijn opvolger zou worden. Magendie was toen in zijn volle grootheid.
Hij was uitsluitend en vóór alles experimentator, was het in zooverre dat hij bij het
experimenteeren alle medezeggenschap weigerde aan redeneering en inductie, geen
theorie erkennen wilde noch als vertrekpunt voor, noch als gevolg op een experiment..
Claude Bernard zelf sprak zijn leermeester daarin later beslist tegen. Herhaaldelijk
bepleit hij het recht van een onderzoeker om te vertrekken van een hypothese en een
experiment zoo in te richten dat het die hypothese controleert en bevestigt.
Op het oogenblik dat Magendie zich op de geneeskunde was gaan toeleggen (rond
1810), leefden nog in al hun glans de jongste theorieën van Bichat. Deze geniale
anatomist - hij sterft in 1802 op 31-jarigen leeftijd - was de ontdekker van de
weefselanatomie en had aan elk weefsel waaruit het levend lichaam is opgebouwd
een speciale eigenschap - propriété vitale - toegekend(2).
Met dergelijke theorieën, want dat was wel theorie, kon natuurlijk een
geestestournure als die van Magendie niet over de baan en zijn eerste werk werd er
dan ook op afgeschoten: 'Quelques idées générales sur les phénomènes particuliers
aux corps vivants' (11809). Uit aanleg en uit reactie is Magendie steeds gekeerd

die toevallig zijn buitengewone handigheid had opgemerkt en in 1843 publiceert hij, onder
zijn naam, zijn twee eerste belangrijke physiologische ontdekkingen. Van dat eerste oogenblik
af gaat zijn roem als physioloog steil de hoogte in, wordt zijn naam zeer snel een voorwerp
van nationalen trots, en wordt hij wereldvermaard. Hij sterft 16 Februari 1878; zijn begrafenis
was een nationale rouwplechtigheid.
(2) Il voulut réaliser, zegt Claude Bernard van hem, une vaste conception consistant à réduire à
l'inistar de la chimie qui venait de se constituer les tissus anatomiques et les phénomènes
physiologiques à des éléments simples, et à localiser toutes les fonctions de la vie dans des
attributs propres à chaque tissu vivant, attributs qu'il désigne sous le nom de propriétés vitales
par opposition aux propriétés physiques ou chimiques qui n'existaient, suivant lui que dans
les êtres bruts ou non-vivants... Il y a dans la nature, disait-il deux classes d'êtres, deux classes;
de propriétés. Les être sont organiques ou inorganiques; les propriétés vitales ou non-vitales.
Sensibilité, contractilité: voilà les propriétés vitales; gravité, élasticité, affinité: voilà les
propriétés non-vitales. A chaque système de tissu anatomique corespondaient des propriétés
vitales déterminées et chaque phénomène de la vie avait ncessairement pour point de départ
une propriété vitale qui n'était que la manifestation fonctionnelle du tissu.'
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geweest tegen hypothesen en theorie, en geloofde hij uitsluitend in het bloote, zuivere
experiment(3).
Zoo was dus de toestand in de periode waarin Claude Bernard in de geneeskunde
en de wetenschappelijke wereld binnentrad: een strijd, die niet nieuw was - en die
ook nu nog niet uit is en voor sommigen opnieuw loskomt - tusschen de zoogenaamde
vitalisten en de niet-vitalisten; de eersten die een scheiding trokken tusschen de
verschijnselen bij de levende wezens en die van physica en scheikunde; de tweeden
die, eveneens voortbouwend op de opvattingen van Descartes, maar veel verder
gaande, alle levensverschijnselen herleiden wilden, ook in hun eerste oorzaak, tot
zuiver physico-chemische reacties;

(3) 'L'expérience empirique', zooals Cl. Bernard deze experimenten heet. Dat heeft Magendie
niet belet de physiologie met belangrijke ontdekkingen te verreken, zooals die der motoren gevoelsbanden in vóór- en achterwortels der ruggemergzenuwen.
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de eersten gingen voor de tweeden door als loutere theoretici, nog overlevenden van
het vergeten dogmatisme daar waar zij de voortzetters waren van Lavoisier en alleen
de dragers zijn van de opkomende, alles verklarende wetenschap.
Claude Bernard vangt zijn wetenschappelijke loopbaan aan in het laboratorium
van Magendie, de vertegenwoordiger dezer antivitalisten, voor wie vitalisme en al
wat geen experiment is woorden zijn. Hij komt er zeer spoedig, dank zij natuurlijk
ook het opzien dat zijn experimenteele ontdekkingen wekten, in vriendschappelijke
betrekking met al wat in de wetenschap naam en aanzien had. Zijn liefde en zijn
aanbidding voor het experiment op het levende lichaam heeft hem zijn heele leven
door doen vechten, met de pen en met het woord, voor het gelijkstellen van alle
biologisch verschijnsel met de physico-chemische verschijnselen in de niet-levende
wereld. Hij is er door geworden de grondlegger en de groote heraut van het
determinisme(4), een determinisme zonder uitzondering, van alle biologische
verschijnselen. Hij heeft het experiment niet uitgevonden(5), maar hij heeft het meest
strenge determinisme in de physiologie ingevoerd en het daarna voorgetseld als de
onmisbare voorwaarde om de geneeskunde tot een wetenschap te maken. Hij heeft
in de physiologie gezocht naar het determinisme van hare verschijnselen(6), en hij
heeft de geneeskunde herleid tot de physiologie, de pathologische verschijnselen
zijnde een zelfde soort verschijnselen als de physiologische. Daardoor is hij de vader
geworden van wat hij noemde 'la médecine scientifique'.
Zijn lofzang op het determinisme was tevens een lofzang op de Wetenschap, la
Science. Die lofzang werd gezongen in een tijd dat de wetenschap het scientisme
werd, waarmee de wereld ging herschapen worden in een nieuw aardsch paradijs.
De groote propagandisten van dat scientisme waren te vinden in den vriendenkring:
van Claude Bernard: Littré, Magendie, Renan(7), Berthelot, en dezen maakten gretig
gebruik van het determinisme om te velde te trekken tegen alle nutteloos geworden
vitalisme, dat niet experimenteel, dus niet wetenschappelijk gefundeerd was.
Claude Bernard zelf heeft echter steeds zorgvuldig vermeden uit het determinisme,
zooals hij het opvatte, eenige philosophische gevolgtrekking af te leiden. Zijn
determinisme moet alleen dienen om de verschijnselen te verklaren en de
geneeskunde, via de physoilogie, op vaste, wetenschappelijke banen te brengen.
Hoe heeft zich nu dit determinisme in de geneeskunde ontwikkeld?
Geen wetenschap zonder wet; het is de wet die een bloot empirisch waargenomen
verschijnsel tot een wetenschappelijk verschijnsel maakt. Maar geen wet zonder
determineerende verschijningsvoorwaarden. Dus ook geen wetenschap zonder
determinisme. De omschrijving van dat wetenschappelijk determinisme vindt men
herhaaldelijk als een dogma aangehaald in de gekende uitspraak van La Place(8).
Klassiek ook het voorbeeld, hoe in 1840, dank aan
(4) 'J'ai, je crois, le premier introduit ce mot dans la science, mals il a été employé par les
philosopher dans un autre sens.'
(5) 'La méthode expérimentale est aussi vieille que la science elle même', zegt hij zelf.
(6) 'Nous définirons donc la physiologie la science qui a pour objet d'étudier les phénomènes
des êtres vivants et de déterminer les conditions matérielles de leurs manifestationis.'
(7) Renan schreef zijn; Avenir de la science in 1848, al publiceerde hij het slechts in 1889. De
Introduction à la médecine expérimentale verscheen in 1865.
(8) 'Une intelligence qui, pour un instant donné, connaîtrait toutes les forces dont la nature est
animée et la situation respective des êtres qui la component, si d'ailleurs elle était assez vaste
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dit determinisme, in de mechanica der hemelruimte, Adams in Cambridge en Leverrier
in Parijs, onwetend van elkaar, het bestaan voorzegden van een planeet op een bepaald
punt van het heelal, waar kort nadien, voortgaande op hun aanduiding, Galle te Berlijn
de voorspelde planeet (Neptunus) ontdekte.
Dit determinisme, basis van alle wetenschappelijke wetgeving, bewijst dagelijks,
en dit niet alleen in de mechanica, zijn waarde en zijn waarheid: hoe kon scheikunde
of physica bestaan, hoe kon men op de technische toepassingen van beide rekenen
en betrouwen, indien hun verschijnselen niet met zekerheid op voorhand konden
worden vastgelegd? Hoe kon er regelmatigheid bestaan in de opvolging der
natuurverschijnselen indien deze niet geregeld werden door een gekend determinisme
en op voorhand konden worden voorspeld?
Tegen het determinisme in de natuurwetenschappen zijn nooit veel opwerpingen
gemaakt tenzij door enkele wijsgeeren(9). En toch wordt zijn absolutisme ook in de
physica sedert eenige jaren besproken, en, zonder zijn practische waarde te ontkennen
of zelfs te verminderen, kan o.a. Louis de Broglie in zijn boek 'Matière et Lumière'
een hoofdstuk schrijven over 'la crise du déterminisme'(10).
Ten tijde van Claude Bernard waardeerde men het determinisme in de physische
wereld. In de wereld der levende wezens integendeel, genoot dat determinisme
heelemaal niet hetzelfde aanzien. Voor de meesten speelde het 'leven', de force vitale,
eenigszins met dit determinisme en ontnam het hieraan zijn strakke, onveranderlijke
regelmatigheid. Tegenover die onafhankelijkheid der biologische verschijnselen in
vergelijking met het strenge determinisme der physische verschijnselen, hield Claude
Bernard één zelfde determinisme voor alle verschijnselen staande. 'Il faut admettre
comme un axiome expérimental que chez les êtres vivants aussi bien que dans les
corps bruts les conditions d'existenee de tout phénomène sont déterminées d'une
façon absolue. Ce qui veut dire en d'autres termes que, la condition d'un phénomène
une fois connue et remplie, le phénomène doit se reproduire toujours et
nécessairement, à la volonté de l'expérimentateur'. Men zou tientallen van dergelijke
citaten kunnen aanhalen.
Zonder iets af te doen aan de waarde van dit determinisme in de biologie, geeft
hij alleen toe dat het lezen van de determineerende omstandigheden in de biologische
verschijnselen nog complexer en minder gemakkelijk is dan elders.
In zijn herhaalde beschouwingen over dit thema van het ééne determinisme weigert
Claude Bernard steeds den mensch te zien als mensch, als levend wezen. Het
verschijnsel 'leven' ziet hij voorbij; alleen het stoffelijk waarneembare is proefveld
voor de wetenschap, omdat dit alléén kan worden geëxperimenteerd, en omdat alléén
die kennissen wetenschappelijk zijn die met gedetermineerde experimenten kunnen
worden opgeroepen en gecontroleerd. Al het overige is 'causes premières', is het
pour soumettre ces données à l'analyse embrasserait dans la même formule le mouvement
des plus gros corps de l'univers et ceux du plus leger atome, rien ne serait incertain pour elle
et l'avenir comme le passé serait présent à ses yeux.
(9) F. Enriquez, Causalité et déterminisme dans la philosophie et l'histoire des sciences, 1941.
(10) en besluiten: 'La physique, c. à d. la science de la matière inerte, paraissait jusque là la citadelle
du déterminisme. Et cependant les théories les plus récentes que les physiciens ont dû adopter
presque contre leur gré pour expliquer les faits expérimentaux, tendent non pas à renoncer
entièrement au déterminisme en physique (j'ai déjà dit que l'existence même d'une science
physique ne le permettait pas) mais à ne plus le regarder comme rigoureux et universel, à lui
imposer des limites'
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'waarom', en daarover discussieeren is geen wetenschap, daar het voor geen
proefneming vatbaar is; men kan het niet kennen, men zal het nooit kennen zoomin
in de levende als in de niet-levende wereld. Men heeft niet méér recht of rede om te
zoeken naar het 'waarom', de oorzaak van wat gebeurt, in de biologie, dan men recht
heeft om in de scheikunde of in de physica te zoeken naar het 'waarom',
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de oorzaak van de scheikundige of physische wetten over affiniteit, elasticiteit,
zwaartekracht, enz.
Het is nu juist door die weigering om in de biologische verschijnselen van het
menschelijk organisme iets méér te willen zien dan verschijnselen door niets anders
gedermineerd dan door zuivere physico-chemische factoren die op de proeftafel
kunnen worden opgeroepen, dat het zoo opgevatte determinisme in de geneeskunde
voor tekortkomingen komt te staan. Practisch althans; maar het practische is in de
geneeskunde niet te versmaden. De geneeskunde is praktijk, is geen zuivere
wetenschap, zij is een toegepaste wetenschap; de physiologie is
laboratoriumwetenschap waaruit de geneeskunde practische gevolgtrekkingen maakt.
Daarom alleen reeds ware de titel 'Introduction à l'étude de la Médecine expérimentale'
beter gesteld geweest: 'Introduction à l'étude de la Physiologie expérimentale'(11).
Maar voor Claude Bernard waren de ziekteverschijnselen slechts een afwijking van
de physiologische verschijnselen, was er dus o.z. geen verschil tusschen physiologic
en pathologie; ziekte is ook leven en al wat leven is, is physicoscheikundig
gedetermineerd.
Maar zelfs in del physiologie. Ook de dieren waarop de proefnemingen geschieden
zijn levende wezens, en het valt niet atlijd mee te beweren, dat een totaal identiek
ingesteld experiment bij twee dieren altijd identiek uitvallen zal, zelfs niet bij twee
dieren van een zelfde ras. Juist, antwoordt het theoretisch determinisme uit het
laboratorium; omdat toch, al kennen we hem niet, een deteremineerende factor
veranderd moet zijn. Inderdaad, wedervoert het practisch determinisme uit de
geneeskunde, maar dat zijn nu juist de imponderabilia die afhangen van het leven,
van de individualiteit die elk levend wezen is, imponderabilia die zeer veranderlijk
zijn, niet determineerbaar, al determineeren zij voor een groot deel mee de
physico-chemische reacties die een verschijnsel begeleiden. Claude Bernard zelf
zegt ergens: 'du choix de l'animal peut dépendre la réussite d'une expérience' en het
is gebruikelijk in de laboratoria het dier vooraf vertrouwd te maken met personeel
en omgeving
Pleiten dergelijke mee-determineerende, maar onbepaalbare, onmeetbare,
oncontroleerbare factoren niet voor een voldoende veranderlijkheid in het
determinisme van een biologisch verschijnsel om er niet dezelfde waarborgen van
te verwachten als in de anorganische wereld?
Voor Claude Bernard echter blijven dus al de verschijnselen van het leven te
herleiden tot verschijnselen die door vaststaande factoren, voorwaarden,
omstandigheden worden gedetermineerd; eens deze voorwaarden gesteld, in de
physiologie en in de geneeskunde zooals in de physica en in de scheikunde, 'le
phénomène se reproduit non pas une fois ou souvent, mais toujours'. Wie of wat die
voorwaarden stelt, wil Claude Bernard dus niet te onderzoeken hebben; hij neemt
ze alleen wanneer ze er zijn.
Van twee zijden wordt nu in de geneeskunde dat theoretisch determinisme zóó
gecompliceerd dat het er practisch wel heel wat van zijn waarde bij verliest: eenerzijds
(11) Deze titel schijnt echter slechts verkeerd voor ons, omdat het stuk alleenstaand is gebleven.
Maar oorspronkelijk was het feitelijk door Cl. Bernard bedoeld als een echte inleiding tot
een grootsch opgevat werk, waarvan hij den titel meer dan eens wijzigde en dat tenslotte
heeten zou Principes de médecine expérimentale. Het is echter nooit verschenen. (Le cahier
rouge. Introduction par Dr Delhoume).
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door de erfelijkheid, anderzijds door de in de geneeskunde veld winnende opvatting
van het zg. neohippocratisme, volgens welke de mensch een samenstelling is van
geest en stof.
De erfelijkheidsleer heeft de erfelijkheid als een nieuw determinisme in de biologie
binnengevoerd, dat op zijn beurt alle gebeurtenissen van het leven determineert, ook
het physico-chemisch determinisme van Claude Bernard zelf.
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Volgens sommigen zijn de erfelijkheidswetten absoluut in hunne uitwerking. Dit
kan echter niet altijd het geval zijn, want dan verdween meteen de afstand tusschen
het genotype, de aanleg, en het phenotype, de verschijningsvorm, dan verviel alle
doel van opvoeding en hygiëne en vergingen we in het onmeedoogenloos fatalisme
onzer erfelijke genen. Claude Bernard aanvaardt niet dat determinisme fatalisme zou
beduiden - maar om heel andere redenen - omdat fatalisme 'suppose la manifestation
d'un phénomène indépendamment de ses conditions, tandis que le déterminisme n'est
que la condition nécessaire d'un phénomène dont la manifestation n'est pas forcée'(12).
Eigenlijk slaat dit antwoord van Claude Bernard, voor wie de erfelijkheid niet bestond
(al voorzag hij ze wel), niet op de gemaakte opwerping. Het bedoelt dat het
verschijnsel wel zijn determineerende oorzaken moet hebben, maar dat die oorzaken
zich niet noodzakelijk moeten voordoen. Maar wanneer de erfelijkheid deze oorzaken
noodzakelijk meebrengt, dan zou het verschijnsel altijd moeten volgen.
Het physico-chemisch determinisme van Claude Bernard wordt op die manier
sedert eenige jaren voor een groot deel verlegd naar het determinisme der erfelijkheid.
Zooals sommigen het dus voorstellen bezit die erfelijkheid het onontkomelijke dat
Claude Bernard voor zijn wetenschappelijk determinisme opeischte; ze is het noodlot,
de fataliteit(13), waaraan men niet ontsnapt en het antwoord dat Claude Bernard gaf
op de opwerping dat het determinisme fatalisme zou beteekenen, kan hier dan niet
meer gelden, noch voor de erfelijkheid, noch bijgevolg voor het determinisme dat
van de erfelijkheid afhangt. Voor hen determineert erfelijkheid fataal het verschijnsel,
en determinisme wordt dus wel degelijk fatalisme.
Het staat nu echter vast dat de gevolgen van de erfelijkheid niet altijd zoo
onverbiddelijk zijn en dat velen, dank zij de beïnvloeding van buiten uit, zoo niet in
hun bestaan, dan toch in hun verschijningsvorm wèl kunnen gewijzigd worden. Want
met de erfelijkheid gaat het nu zoo, dat ze meestal slechts een aanleg meegeeft en
dat om een verschijnsel te hebben er in de meeste gevallen factoren van buiten uit
noodig zijn, waar de erfelijkheid niet tusschen komt, en inwendige factoren die door
de erfelijkheid worden geregeld. Het verschijnsel is de reactie van die factoren onder
elkaar. Theoretisch zijn de erfelijkheidsfactoren maar gewone determinanten zooals
de andere; in de geneeskunde liggen ze practisch buiten ons bereik. In de laboratoria
van de embryologie of van de physiologie, waar men één detail uit al de overige
afzondert en ontleedt, en waar men op planten of dieren experimenten uitvoeren kan
die bij een menschelijk subject totaal uitgesloten zijn, is men er wel in geslaagd deze
of gene bepaalde erfelijkheidsfactor te treffen, en het mogelijk gevolg ervan te
determineeren. Maar in de geneeskunde waar men de erfelijkheidsfactor niet
rechtstreeks aan kan, daar staat men voor zóó'n mengeling van verschijnselen, dat
er van een gelijkaardig practisch bruikbaar determinisme voorloopig geen spraak
kan zijn. Wat men proefondervindelijk vermag bij azijnvlieg en zeester, vermag men
daarom nog niet in de geneeskunde, zoolang men niet is beland in 'The Brave New
World' van Aldous Huxley. De sprongen die mutaties en kiembeschadiging van
allerlei oorsprong in de erfelijkheid doen ontstaan, mogen heir nog onbesproken
blijven.
(12) In Jean Rostand, Hommes de vérité, bl. 96.
(13) Zoo schrijft Jean Rostand in Pensées d'un biologiste, bl. 7: 'de toutes nos actions, sources de
gloire ou de honte, nous ne sommes pas plus maîtres que le chien de Pavlow n'est maître de
retenir son flux de bave quand il perçoit le coup de sifflet provocateur du réflexe salivaire'.
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Men zou nu nog altijd kunnen beweren dat al die reacties verschillen omdat
tenslotte hun determineerende factoren, de erfelijkheid zelf incluis, toch niet dezelfde
zijn en dat het determinisme toch gaaf gebleven is; dat het, door de
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ontdekking der erfelijkheidswetten, slechts dieper in de ontleding binnendringen
kon. De afstand tusschen de beteekenis van het determinisme in het laboratorium de physiologie -en in de geneeskunde wordt daardoor niet geringer.
Wat de overschakeling van het determinisme van Claude Bernard uit het
laboratorium naar de geneeskunde nog meer in den weg staat dan het onder den
richting-gevenden invloed der erfelijkheid door elkaar wemelen van een massa
stoffelijke gebeurtenissen, is de niet te loochenen inwerking van den geest op de stof.
Dienaangaande moet men zich herinneren, hoe Claude Bernard geen onderscheid
wilde maken tusschen de physico-chemische verschijnselen in de anorganische en
in de organische, levende, wereld. Zeker heeft hij gelijk wanneer hij zonder meer
een scheikundige, of een physico-scheikundige reactie bedoelt - een oxydatie blijft
een oxydatie - maar de oorsprong der factoren, de snelheid der reactie, de omwegen
zijn niet steeds dezelfde. Claude Bernard zelf wist reeds in zijn tijd, dat ook bij dieren
factoren voorkomen die de loutere physico-chemische reacties kunnen beïnvloeden,
en hij waarschuwde angstvallig voor de groote moeilijkheden van experimentatie en
voor de besluiten die men er uit trekt, naarmate men van de lagere naar de hoogere
diersoorten overgaat. Mag de overgang van planten naar dierenwereld niet zonder
omzichtigheid gemaakt worden, evenmin mag dit van de dierenwereld naar den
mensch. Bij den mensch zijn daar het verstand en de affectiviteit, die vele
verschijnselen beïnvloeden en wijzigen. Hij is niet alleen een biologisch, hij is een
biopsychologisch wezen. Hij is een onverbreekbare eenheid van geest en materie,
en de materie staat voor een groot deel van haar arbeid, een veel grooter deel dan in
de overige dienrenwereld, onder het commando van de ziel, die hier een immaterieele
geest is. Al gebeurt het overbrengen van dit commando nu ook via het zenuwstelsel
en al kan men nu ook weer de samengaande physicochemische reacties hiervan
opvangen en ontleden, toch blijft de echte animator van de bewuste niet vegetatieve
verschijnselen, die we vrij oproepen en van sommige andere vegetatieve
verschijnselen, die we versnellen of vertragen, - al zijn ze dan ook allen ontleedbaar
- zelf immaterieel(14). De invloed van het zuiver geestelijke op het stoffelijke geschiedt
niet alleen bewust in het normale dagelijksche leven, ook niet alleen onbewust in het
automatisme of in de voorwaardelijke reflexen, hij laat zich ook onverwacht en
onberekenbaar bij nieuwe affectieve toestanden gelden (angst, vrees, genot, pijn,
verrassing), roept elders werkelijk ziekteverschijnselen op, onderhoudt ze en staat
hun genezing in den weg. Alles immaterieel, onmeetbaar, ondetermineerbaar en
onwetenschappelijk, maar toch mededeterminanten van een verschijnsel. En dat is
dan toch nog niet dit 'waarom', die 'causes premières', dit metaphysische waarvan
Claude Bernard beweert, dat het hem niet aangaat; dat alles hoort nog wel bij het
'hoe' dat hij wèl onderzoeken wil, dat een tusschenschakel vormt naar het primum
movens, en waarmee het determmisme in de practische geneeskunde wel degelijk
rekening dient te houden.
De opwerping dat de hormonenleer veel van dat alles wat vroeger des geestes
heette te zijn, teruggebracht heeft naar het rijk der determineerende materieele
factoren, in zeer vele gevallen ook weer via de erfelijkheid, die opwerping verklaart
(14) B.v. 'Pour changer le direction d'un état de mouvement ou d'un état d'équilibre, il faut une
force, si petite qu'on la suppose; or l'idée n'est pas une force au sens mécandque du mot et
pourtant elle se montre à nous comme une cause'. (Morat, Traité de physiologie. Citaat in
Biot, Le corps et l'âme).
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niet alles. De hormonenleer heeft ons wel veel verklaard, en nog veel meer misschien
heeft ze ons niet verklaard; ze zou echter, samen met de erfelijkheid, en, nu op onze
dagen ook met de vitaminenleer, alles moeten verklaren. Doch ze verschuiven
eenvoudig het vraagstuk. Lang vóór
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de hormonenleer was het de anatomo-pathologie die veel geheinizinnigs zou
ophelderen. Daarna zijn het geweest de bacteriologische en serologische ontdekkingen.
Nààst de hormonenleer staat nu de constitutieleer en de karakterleer. Van de
constitutie, die alweer erfelijk bepaald is, heeft men de verschillende typen gegeven
welke van te voren niet alleen onze gezondheid, lichamelijke en geestelijke, maar
evenveel, zoo niet nog meer, onze ziekten, ook lichamelijke en geestelijk-zedelijke,
gaan determineeren. Men mag voorzeker het belang van dit alles niet ontkennen,
maar men mag er toch ook niet uit afleiden dat overgeërfde constitutie beteekenen
zou een bruikbaar soort fatalisme of biologisch determinisme. De lichaamstypen zijn
practisch zóó vermengd, laten dus zóó'n rijke variatie van reactievormen toe, dat
men bij hun waarneming in de ziekteverschijnselen veel meer staat als een eenvoudig
waarnemer, dan als de meester die het vermag ze vooraf te bepalen.
Niettegenstaande al de ontdekkingen die, dank zij de bewonderenswaardig verfijnde
technische middelen der laboratoria dieper en dieper zijn ingedrongen in de
verschijnselen van het leven, blijft het verschijnsel 'leven' steeds even wisselvallig
en ongelijk, ja soms schijnbaar wispelturig. Zelfs het in leven houden van een
afgezonderd weefsel, zooals Carell het vermocht te doen, heeft dat raadsel niet
opgelost, maar is slechts een uiterste toepassing van de verst doorgedreven
laboratorium ontleding. Ook dit blijft nog een zuiver experimenteel feit, dat niet
geschiedt zooals het zonder meer geschiedt in het levende lichaam. Een dergelijk
weefsel vegeteert alleen door, los, afgezonderd van al het overige, dat in het lichaam
gelijktijdig voltrekt. In het lichaam staat elk weefsel onder den invloed van de
wisselende samenstelling van het bloed dat al de afvalproducten, nuttige of
schadelijke, van de werking der organen met zich voert, onder den invloed ook van
de wisselende omgeving, van het zenuwgestel dat remt of prikkelt, van den zeer
ingewikkelden erfelijken aanleg, van louter geestelijke factoren. De determinanten
van het weefsel, dat voortleeft in Carell's toestel, ondergaat niet de schommelingen,
die dat weefsel in het lichaam zelf ondergaat. In het lichaam is dat weefsel een brok
van een geheel.
De werkelijkheid 'mensch' is niet een naast elkaar liggen van afzonderlijke deelen,
het is een gecoördoneerde samen- en wisselwerking van alle weefsels die het geheel
tot een biologische individualiteit maken. En het is de biologische individualiteit die
in de geneeskunde het laatste determinisme uitmaakt dat alles regelt. Die
individualiteit kan men in het laboratorium in sommige van hare componenten
ontleden om aan die componenten een algemeenen deeler te ontdekken. Door deze
ontdekkingen kan men soms vrij veel van een individualiteit samenstellen en, daarop
steunend, de gekende determinanten van een afzonderlijk verschijnsel beïnvloeden
om dit verschijnsel zelf te vermijden of te wijzigen. Dit wordt dan de onschatbare
verdienste van Claude Bernard, dat hij ons met zijn determinisme den weg van deze
wetenschappelijke geneeskunde heeft opgevoerd. Er blijft echter steeds in de
geneeskunde een breede marge van niet-determineerbare factoren en dus ook een
ruim spel van onvoorzienbare varianten. En uitspraken zooals Claude Bernard er
talrijke neerschreef, b.v. '(qu')il faut admettre comme un axiome expérimental que
dans les corps vivants aussi bien que dans les corps bruts les conditions d'existence
de tout phénomène sont déterminées d'une manière absolue', kunnen voor
afzonderlijke, losse experimenteele feiten en verschijnselen in het laboratorium waar
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zijn, ze kunnen dit zelfs ook, in theorie, in de geneeskunde zijn, maar ze zijn er niet
voldoende practisch wetmatig.
Men kan de vrucht der ontleding van een verschijnsel in het laboratorium aanzien
als een schema; men moet echter in de veralgemeening van het schema uiterst
voorzichtig zijn en niet vergeten dat een schema op meerdere manieren
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kan worden ingekleed en gestoffeerd. Zoo groot zijn de mogelijkheden, dat er wel
geen twee totaal identieke organismen zullen bestaan, ook dan nog niet wanneer de
erfelijkheidsaanleg identiek zou zijn (zooals bij ééneiïge tweelingen). Zelfs in dat
geval nog wijzigen opvoeding en verleden, door het aankweeken van automatismen
en gewoonten bij middel van voorwaardelijke reflexen, door opvoeding ook van wil
en verstand, met blijvende reacties van het heele organisme op ziekten en
levenswijzen, zeer sterk de gevolgen eener erfelijk aangelegde constitutie in veel
harer verschijningen. Voor de zooveelste maal, niet het determinisme als dusdanig
blijft daar misschien in gebreke, doch alleen zijn algemeene bruikbaarheid in de
geneeskunde.
Het wetenschappelijk determinisme van Claude Bernard ontleedt een verschijnsel.
Maar waarom in de biologie van de analyse meer geëischt dan in de andere
wetenschappen? In de chemie en in de physica zal er toch niemand aan denken de
eigenschappen van de componenten in te schakelen bij deze van het geheel(15). Al
leidt het chemisch gebeuren ten slotte dan nog tot dezelfde eindproducten, de vertering
van eiwitstoffen in den darm verloopt toch niet steeds zooals in de proefbuis.
Dit alles weze niet gezegd om de waarde van de wetenschappelijke analyse ook
maar eenigermate te minimiseeren. Alleen willen wij erop wijzen, dat de analyse
een detail niet afzonderen mag van het geheel, dat dit detail slechts een deel blijft en
dat het geheel een synthese is, een individualiteit, een onsplitsbare eenheid.
Op zichzelf kan men Claude Bernard het recht niet ontzeggen zijn werkterrein te
beperken zooals het hem lust. De oorzaak van het leven, zegt hij, wekt zijn
wetenschappelijke nieuwsgierigheid niet op; dat is metaphysica, en hem interesseert
alleen de manier waarop die oorzaak de materie doet werken. Maar helaas! die
scheiding kan een zoekende geest als die van Claude Bernard niet scherp onderhouden;
de twee vragen stellen zich zoo dikwijls terzelfdertijd. En al herhaalt hij dan nog zoo
dikwijls dat hij ze niet onderzoeken wil, hij kan ze niet ontwijken: 'Malgré moi l'infini
me tourmente' (A. de Musset). Pierre Mauriac heeft hieraan zijn inaugurale
professorsrede en een paar essays gewijd.(16)
Claude Bernard mag dan nog zeggen en herhalen dat hij alleen aan wetenschap
doet en dat alles wat geen determineerbaar experiment is geen wetenschap is. hij
mag er zich tot vervelens toe tegen verzetten onder de vitalisten of onder de
materialisten te worden gerekend, hij heeft niet kunnen verhinderen dat zijn
determinisme in de biologie gebruikt en misbruikt is geworden om alle vitalisme
mede te helpen vernietigen. Men heeft van hem gemaakt, zegt Mauriac, een philosoof
tegen wil en dank.
Door zijn geschriften heeft hij er zeer zeker aanleiding toe gegeven. Anderzijds
kan men bij hem talrijke citaten vinden waarin hij het vitalisme niet ontwijkt; andere
waarin hij aan de hersenen de 'vrijheid' geeft de materieele middelen van hun arbeid
zelf in gang te zetten en waarin hij het opneemt tegen het philosophisch determinisme.
Nog andere waarin hij meeningen weergeeft die rechtstreeks naar het finalisme
voeren. De meeste en duidelijkst geformuleerde citaten vindt men in zijn nagelaten
nota's(17). Maar ook reeds in de geschriften die hij tijdens zijn leven publiceerde kan
(15) Leconte de Nouy, L'homme devant la science, 1939.
(16) Pierre Mauriac, 1. Libres échanges; 2. Nouvelles rencontres.
(17) Cl. Bernard, Le Cahier rouge. - Cl. Bernard: Philosophie, manuscrit publié par Jacques
Chevalier, 1937, heb ik niet kunnen raadplegen.
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men die vinden. Zoo o.a. in zijn 'Rapport sur les progrès de la Physiologie générale
en France', waarin hij zich weer inspant voor 'un déterminisme absolu et rigoureux'
en ook weer 'respecte le voile qui nous couvre l'origine des choses', roept hij de hulp
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in van 'une loi organogénique qui préexiste d'après une idée préconçue', 'une puissance
organisatrice' enz...(18).
Dit met geweld van woorden ontwijken van het probleem van het leven(19), en zijn
herhaalde poging om het vitalisme met het materialisme te verzoenen (20) heeft
Claude Bernard tot het voorwerp gemaakt eener niet uitgevochten discussie: was hij
in zijn binnenste materialist geworden? vitalist gebleven? Was zijn wetenschap, en
bizonder zijn omgeving, er niet in geslaagd het geloof zijner kinderjaren heelemaal
uit te dooven en bleef hij inzien dat er geen tegenstrijdigheid bestaat tusschen geloof
en wetenschap?(21). Was hij het slachtoffer van een tikje afgunst op de rijzende ster
van Pasteur, die zich voor geloovig uitgaf, en mistte hij daardoor den moed om
openlijk tegen zijn vrienden Littré, Berthelot, Renan e.a. zijn gezindheid te bekennen?
Het posthuum incident Cl. Bernard-Pasteur, uitgelokt door Berthelot(22), zou het
kunnen laten vermoeden; maar het blijft een loutere veronderstelling.
Wat er ook van zij, Claude Bernard blijft de meest geniale physioloog dien we kennen.
Zijn determinisme heeft in het laboratorium groote diensten bewezen; en wat hij
door zijn experimenteele methode in het laboratorium verwezenlijkte heeft tot
onschatbare blijvende weldaden in de geneeskunde geleid. In de geneeskunde nochtans
mag het biologisch determinisme niet rechtstreeks op hetzelfde fatalisme aanspraak
maken als in het laboratorium, of als het wetenschappelijk determinisme in de
natuurwetenschappen. Het gaat er dus niet om Claude Bernard tegen te spreken waar
hij zegt 'les conditions d'un phénomène une fois connues, ce phénomène doit se
reproduire non pas une fois mais toujours'. Het gaat om het feit dat in de geneeskunde
die voorwaarden van het phenomeen te veranderlijk zijn van de eene individualiteit
tot de andere om alle rechtstreeks als onveranderlijke determinanten uit het
laboratorium te worden overgenomen; een verschijnsel, een ziekteverschijnsel b.v.
is niet zoo maar in het laboratorium te determineeren en daarna met elk concreet
ziektegeval gelijk te stellen. Er zijn niet zoozeer ziekten als wel zieke menschen.
Anderzijds heeft Claude Bernard zelf nooit zijn determinisme ten dienste willen
stellen van eenige philosophische school of philosophische opvatting.

(18) In dit opzicht zijn de Leçons sur les phénomènes de la vie te herlezen. Zij werden uitgegeven
na zijn dood. Cfr. ook Sertillanges in L'avenir de la science; Achard, Hommes de science
devant la foi.
(19) 'Je ne suis pas matérialiste. Je ne suis pas vitaliste non plus. Les vitalistes affirment, les
matérialistes affirment en sens contraire. Moi je dis: je n'affirme rien, je ne sais rien...' (Le
Cahier rouge, bl. 92).
(21) Pierre Lamy, Claude Bernard et le matérialisme. Bibliothèque de Philosophie Contemporaine.
1939. In dit werk betoogt P. Lamy hoe Claude Bernard, op deze laatste vraag klaar en
openhartig neen antwoordt en hoe hij niettegenstaande al zijn terughoudendheid, toch in zijn
geschriften meer dan voldoende bewijzen heeft achtergelaten van zijn vitalistische,
antimaterialistische overtuiging. Kort voor zijn dood, sprak hij nog diezelfde overtuiging uit
voor P. Didon. - Cfr. ook Sertillanges, L'Avenir de la Science, bl. 53; Achard, Hommes de
Science devant la foi.
(22) Revue cientifique, 1878, no 5-23-26.
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Mysterie der poëzie en mystificatie der poëten
door L. vander kerken S.J.
Wie zich een paar uur met de noodige psychische rust en ontvankelijkheid wil
verdiepen in een goedgemaakte bloemlezing van lyrische poëzie, de Honderd Verzen
van Dirk Coster b.v. of de Introduction à la poésie française van Thierry Maulnier,
komt onvermijdelijk voor de evidentie tel staan van de authenticiteit van het poëtisch
phenomeen. Het is hem zonder oneer duidelijk dat er in de verworvenheden van den
objectieven geest werkelijk iets aanwezig is, dat aan den term poëzie beantwoordt,
en dat het diepe en tevens fijne, het intense en tevens uiterst rustige genot bij de
lezing ervaren zich zóó van alle aangrenzend genoegen onderscheidt, dat het zich
zonder twijfel tot de onvervreemdbare eigenheid van een speciale beleving verheft.
Nu is het daartoe hoegenaamd niet vereischt ook nog langs andere wegen dan
dezen direct-experimenteelen, te weten wat poëzie in zich is. Trouwens de meeste
poëzieliefhebbers, die wèl in staat zijn om met een zeer gevormd
onderscheidingsvermogen het poëtisch waardevolle te ontdekken, zullen, wanneer
ze zich ook met het wezen der poëzie als zoodanig gaan inlaten, niet veel meer dan
een paar zeer goedkoope banaliteiten weten te vertellen. Het zijn dan ook doorgaans
meer de poëtische theorieën, die eerder rechtstreeks uit de ervaring en de observatie
der eigen ervaring opgebouwd werden, die het interesse van het lezend publiek gaande
maken, veel meer dan de diepzinnigste werken der philosophische aesthetiek.
Toen voor enkele jaren Henri Bremond met zijn theorie der poésie pure voor den
dag kwam, stond op slag en stoot heel de literatuurwereld in rep en roer. (Natuurlijk
lag dit ook een beetje aan het feit dat Bremond er wel een handje van weg had om
literaire opstootjes te verwekken.) En nochtans, de theorie van Bremond bevatte
eigenlijk niet veel nieuws, ze bevatte überhaupt niet veel, en in alle geval was ze
alles behalve een philosophisch-aesthetische theorie. Bremond bepaalde de poëzie
als een 'Jenseits' van alles wat in een gedicht bepaalbaar is: de poésie pure lag niet
in de gedachten, niet in de beelden, niet in de gevoelens, zelfs niet in klanken en
rhythmen, zij was 'ce qui reste à dire quand tout a été dit', nl. dat wat in een gedicht
essentieel ongrijpbaar is. De theorie van Bremond duidt dus: 1o) de pure poëzie als
iets mysterieus, als een mysterie, vaag intuïtief te ervaren en 2o) zij localiseerde
nochtans dit mysterie, doch op een vrij negatieve wijze.
Zoo werd de poëzie meteen herleid tot een essentieel verborgen schoonheid: zij
verbergt zich in het gedicht evenzeer als zij er zich in openbaart. Ja zelfs zij openbaart
zich juist het meest poëtisch door zich te verbergen, door zich intuïtief te laten
vermoeden eerder dan door zich glansrijk: te laten aanschouwen. Het gedicht met
gansch zijn apparaat van woorden, klanken, maat, rhythmen, beeldspraak, ideeën en
gevoelens is zelf als een zoeken naar een verborgen schat, die het draagt in zich. Het
wezen van elk gedicht is: als een introductie te zijn tot zichzelf, een terugtocht naar
eigen diepte, een door een verliezen van eigen uiterlijkheid zich zelf verliezen in
eigen mysterie.
Deze theorie door Bremond met zoo een schittering en virtuositeit voorgesteld
heeft ondertusschen wel haar invloed uitgeoefend op de hedendaagsche dichtkunst,
doch nog meer had deze dichtkunst er toe bijgedragen om de theorie in het hoofd
van Bremond te doen ontstaan. Ook zou het naief wezen het
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uitzicht der moderne poëzie als het resultaat eener theorie, zij het dan ook van een
theorie de la poésie pure, te willen ver klaren. Niets kan ons echter beletten om
sommige verschijnselen dezer poëzie in het licht van Bremond's theorie te begrijpen.
Eerst en vooral is er dit: meer dan vroeger ooit het geval is geweest, probeerden
dichters hun poëtische ervaring bewust uit te zuiveren en ze vrij te maken van allerlei
psychologische ingrediënten, die volgens hen nog rechtstreeks niets met poëzie
hadden uit te staan, en zoo in een zekere onmiddellijkheid de quintessence der poëzie
in zeer bewerkte gedichten te vangen en te isoleeren. Met min of meer succes werd
herhaaldelijk in dien zin geëxperimenteerd. Bij anderen had dit spel den terugslag,
dat ze, eenigszins ongeloovig en wantrouwig tegenover het procédé - of om andere
redenen, niet alle echter van louter poëtischen aard - weer teruggrepen naar breedere
en lossere vormen: ze creëerden een poëzie die weer ruimer uit de volle levenservaring
opbloeide en zich heelemaal niet zoo wars meer toonde van een ideëelen en
sentimenteelen inhoud - ofschoon toch ook hier, in een ruimere inhoudelijkheid, de
invloed der gemaakte experimenten nog voelbaar en vruchtbaar bleef nawerken.
De theorie der poésie pure, die zoo nadrukkelijk op het mysterieus karakter der poëzie
had gewezen, verklaart echter nog een heel ander verschijnsel in de hedendaagsche
letteren, nl. dat der niet-poëzie en der bizondere vormen waaronder zij zich in den
laatsten tijd bij voorkeur tracht te vermommen.
Het phenomeen der niet-poëzie is niets nieuws. Ten allen tijde hebben prozaïsme
en rijmelarij de authentieke poëtische intuïtie en expressie omwoekerd en hebben
would-be-poëten, die - dit moet eerlijk erkend - wel in staat waren om poëzie te
genieten, maar te zwakke subjecten waren om ze te scheppen, gemeend hun directe
gevoelens en zielsberoeringen in rijm en maat en geijkte beeldspraak te moeten
luchten, zonder ze tot een intuïtieve synthese met een gave vormelijkheid te kunnen
opvoeren. Het kenmerk van deze oudere niet-poëzie is dan ook negen keer op tien
haar al te tastbaar romantisch karakter. Groote dichters hebben zoo .meer dan eens
een heelen nasleep van zeer verknochte gevoelsepigonen door de
literatuurgeschiedenis mogen meesleuren.
In de nieuwere poëzie doet zich de zaak eenigszins anders voor. Men is diep
overtuigd van het mysterieus karakter der poëzie. In de mate nu waarin dit mysterieuze
op zichzelf gezocht en bestreefd wordt, zal het ook dikwijls slechts zijn adaequate
expressie vinden in vormen, die zich door hun fijnere en geheimzinnige beeldstructuur
opmerkelijk van elke directe en spontane menschelijke mededeeling onderscheiden.
Ten voorbeeld de gedichten van J.H. Leopold - zonder natuurlijk de poésie pure voor
den eenigen sleutel tot Leopold's poëzie te verklaren: het geval Leopold is
ingewikkelder dan dat en de persoonlijkheid van een dichter als Leopold is nog niet
zonder meer met een algemeene poëtische formule onthuld. Veel van deze poëzie is
geen poésie facile en laat zich pas na een uitzuiverende instelling van het genietend
subject benaderen. Bij een eerste contactname lijkt ze wel een soort geheimtaal en
voor vele al te passieve subjecten blijft ze dit.
Het spreekt vanzelf dat het verschijnen van het poëtisch mysterieuze in uitwendige
expressie, zelf ook mysterieus zal wezen. Elke verschijningsvorm moet, om werkelijk
te zijn wat hij is, in zich de essentie van het verschijnende manifesteeren, zij het dan
ook maar als loutere verschijning. Het mysterieuze openbaart zich dan ook
noodzakelijk, ook in zijn veruitwendiging nog, als besloten geheimzinnigheid,
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begaafde dichters een unieke kans, de moge-
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lijkheid nl. om den mysterieuzen verschijningsvorm van het verschijnende mysterieuze
te isoleeren en als te verzelfstandigen.
Het eigenlijk poëtisch mysterie deelde dan ook heel spoedig zoo wat de lotgevallen
van het Ding an sich in de philosophie van Kant en het neo-kantianisme: onkenbaar,
werd het weldra voor nutteloos verklaard en onbestaande. Natuurlijk in de poëzie
gebeurde dit niet expliciet. Daar is alle gebeuren uiteraard zelden van explicieten
aard. Maar niettegenstaande alle protest gebeurde tiet toch dikwijls in feite. Zoo werd
de zin van het poëtisch mysterie naar zijn veruiterlijking zelf verlegd en omdat het
nu eenmaal zijn aard is inwendig te wezen, verdween het of liever het werd
gereduceerd tot een louteren schijn: het mysterie werd gewoonweg mystificatie. Over
bleef een geheimzinnige imagerie van een zeer kaleidoscopisch karakter. Hiermede
werden dan vaak ideeën over leven en dood, liefde en lijden enz. in verband gebracht,
maar gewoonlijk bleef dit verband grootendeels uiterlijk, d.w.z. het bestond
hoofdzakelijk in de inbeelding van den dichter. De geroemde dichterlijke vrijheid
werd op die manier dikwijls tot zeer ondichterlijke willekeur. Willekeur nu is absoluut
geen vorm van hooge vrijheid. Vrijheid is het beheerschen der inwendige
noodzakelijkheid, waardoor een wezen zichzelf is en wordt en zijn intrinsieken
wezenszin eerbiedigt. De willekeur van het geheimzinnige integendeel heeft de poëzie
gaandeweg van haar noodzakelijken zin ontledigd.
Natuurlijk willen deze beschouwingen er geen aanspraak op maken om alles en alles
in de hedendaagsche poëzie en niet-poëzie te verklaren. Ze geven slechts één enkel
karakteristiek aan onder meerdere - misschien toch niet de minst belangrijke - een
karakteristiek bijgevolg, die slechts in een samengaan met al de andere haar volle
waarheid en haar juiste schakeering kan vinden. Eén zaak is zeker, de poëzie is
geweldig veel van de belangstelling, die ze eenmaal vond, gaan verliezen. Dit is te
wijten aan tal van oorzaken, waarvan de meeste met poëzie maar weinig te maken
hebben en die eerder in de moderne geestesmentaliteit en sociale ontreddering moeten
gezocht worden. Het wil ons echter voorkomen, dat dit groeiend gemis aan interesse
toch ook wel eenigszins op rekening der hedendaagsche poëzie zelf komt te staan
en in haar schijnwezen en objectieve afwezigheid een gedeeltelijke verklaring en
rechtvaardiging vindt. Wij hebben tegenwoordig betrekkelijk veel poëten en
betrekkelijk weinig poëzie.
Bij ontstentenis der poëzie huldigt men wel de poëten. Alleen ziet het er naar uit,
dat deze hulde - niet alleen als passief maar ook als actief phenomeen - zich hoe
langer hoe meer binnen den poëtischen stand zelf zal gaan beperken in een spel van
onderlinge mystificatie en kunstmatige instandhouding. Wellicht zal alleen een nieuw
en werkelijk groot dichter dit goochelspel kunnen verbreken door de evidentie van
zijn genie en de straling van een hernieuwde, spontane en vol-menschelijke
schoonheid. Wij kunnen ondertusschen alleen maar hopen dat de man reeds geboren
is.
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Godfried van Bouillon
De kruisridder bij uitstek
door M. Dierickx S.J.
Godfried van Bouillon is een dier vele groote zonen van de Lage Landen, die door
hun eigen stam en landgenooten nog zoo weinig gekend zijn. En toch, in de
middeleeuwsche sagen en legenden is, na Karel den Groote, geen held zoo bezongen
en verheerlijkt geworden als deze eerste vorst van Jeruzalem; maar wellicht is er ook
geen prins dezer Lage Landen wiens levenswerk en wiens persoonlijkheid meestal
zoo verkeerd worden voorgesteld als deze(1). Het is onze bedoeling niet, nu onze tijd
op het heroïsche is afgestemd, het heldhaftige in Godfrieds leven op alle tonen te
bezingen, wij willen enkel en alleen de eigen geaardheid en de persoonlijkheid van
dezen kruisridder naar de volle werkelijkheid uitbeelden. En al zal deze echte Godfried
van Boonen of van Bouillon den nimbus van leider van den Eersten Kruistocht
verliezen, om zijn hoofd zullen wij een heerlijker kroon vlechten van typisch
christelijke en algemeen menschelijke deugden. Moge het bezinnen over dezen
grooten vorst met specifiek Vlaamsen karakter, ook een juister inzicht geven in het
ware wezen van ons volk.

I. Godfried voor de kruisvaart (1060-1095)
Boonen (Boulogne-sur-Mer), in de Vroege Middeleeuwen een Dietsch-sprekende
stad, werd nog omstreeks 1150 door Otto van Freising terminus gentium: de grens
tusschen Romaansch- en Germaanschsprekenden genoemd. Door den ondernemenden
graaf van Vlaanderen, Boudewijn II den Kale (879-918) bij Vlaanderen betrokken,
was het graafschap Boonen in 967 onafhankelijk geworden, ofschoon het toch een
achterleen bleef van Vlaanderen. Zoo kwam het dat, toen Richildis, gravin van
Henegouwen en Vlaanderen, in 1071 door haar schoonbroeder, Robrecht den Fries,
te Cassel werd aangevallen, Eustachius II van Boonen, als trouwe leenman, aan haar
zijde streed. Het is voldoende bekend, dat Robrecht de Fries de vreemde gravin hier
verdreef en zelf de grafelijke kroon op het hoofd zette. Al stonden de Vlaamsche en
de Boonensche graven hier als vijanden tegenover elkaar, hun zoons Robrecht en
Godfried zouden gedurende den eersten kruistocht de meest intieme vrienden worden.
Eustachius II van Boonen (1049-1091) was gehuwd met de vrome Ida, dochter
van den hertog van Lotharingen, Godfried II met den Baard (1065-1069). Uit dit
huwelijk werden drie zoons geboren: Eustachius, de oudste, die zijn vader zou
opvolgen als graaf van Boonen, Godfried later van Bouillon genoemd, en Boudewijn,
eerst graaf van Edessa (1097-1100), daarna koning van Jeruzalem (1100-1118).
Godfried werd omstreeks 1060 waarschijnlijk te Boonen geboren(2); hij
(1) Aldus ontwerpt de uitvoerige levensbeschrijving van de 'Biographie nationale' (Band II,
1868, kol. 802-820) om de zeer talrijke detaildwalingen en het verkeerde perspectief een
totaal onjuist beeld van Godfried.
(2) WILLEM van TYR, die in de XIIe eeuw schreef, zegt uitdrukkelijk: 'oriundus de civitate
Boloniensi, quae est secus mare Anglicum sita', 'geboren te Boonen, gelegen langs het Kanaal'
(Rec. Hist. Crois., Hist. Occid., I1, blz. 370). U. CHEVALIER schrijft in zijn Répertoire des
Sources historiques du Moyen Age. Bio-bibliographie (1905, Band I, kol. 1811): 'Godefroy
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erfde van zijn vader de knapheid in den wapenhandel en de dapperheid in den strijd,
en van zijn moeder den diepen godsdienstzin, die hem boven alle kruisvaarders zou
doen uitsteken. Als tweede zoon van een kleinen graaf waren zijn vooruitzichten niet
schitterend. Gelukkig echter erkende zijn oom, de kinderlooze hertog van
Neder-Lotharingen, Godfried III met den Bult (1069-1076) hem als erfgenaam en
opvolger. Het hertogdom Neder-Lotharingen omvatte grosso modo het grootste deel
der Lage Landen ten Oosten van de Schelde en de Rijnstreek tot aan den Moezel, en
was met Opper-Lotharingen samen, een der vijf hertogdommen van het machtige
Duitsche Keizerrijk. In 1076 ging hertog Godfried III ten grave. Hendrik IV
(1056-1106), getrouw aan de traditie, de huismacht van den keizer te vergrooten,
schonk hef hertogdom aan zijn tweejarig zoontje Koenraad. Godfried kreeg enkel
het markgraafschap Antwerpen: toch kwamen hem ook in vollen eigendom de
allodiale goederen van zijn oom toe: het graafschap Verdun, Mosay, Stenay en vooral
de heerlijkheid Bouillon op de Semois.
De jonge ridder had echter zijn erfenis te verdedigen tegen de weduwe van Godfried
III met den Bult, Mathilde van Toskanen. Erger was dat Albert, graaf van Namen,
die gehuwd was met de oudste zuster van Ida en Godfried III, zijn aanspraken liet
gelden en deze met de wapenen ondersteunde. Maar, dank zij den steun van den
bisschop van Luik en, nog meer wellicht, dank zij zijn snel persoonlijk ingrijpen op
de meest kritieke oogenblikkeǹ, wist de jonge vorst alle moeilijkheden te overwinnen
en zijn erfgoederen volledig te bewaren.
Ofschoon keizer Hendrik IV hem beroofd had van zijn hertogdom - en iedereen
voelde dit aan als een onrecht de dynastie der hertogen van Neder-Lotharingen
aangedaan - vervulde Godfried van Bouillon trouw zijn plichten tegenover keizer en
Rijk. Toen Rudolf van Zwaben Hendrik IV de keizerskroon wou ontnemen, streed
hij aan de zijde van den keizer te Elster in 1080 en hielp de opstandelingen verslaan.
Hij ging zelfs zoover in zijn keizerstrouw, dat hij in den verwarden strijd tusschen
paus en keizer, mee optrok naar Italië, en in 1083 de pauselijke residentie op Gregorius
VII, den grooten hervormer, hielp veroveren.
Het is dan ook niet te verwonderen, dat Hendrik IV die beproefde trouw beloonde
door hem in 1082 hertog te maken van het uitgestrekte Neder-Lotharingen(3). In het
bestuur van het hertogdom, waar de graven van Leuven, Henegouwen en Namen
steeds meer zelfstandig optraden, en waar de roofridders het land onveilig maakten,
heeft Godfried niet het administratieve talent en den doorzettenden politieken zin
getoond, welke zijn oom kenmerkten. Alles laat vermoeden dat deze hertog, zonder
het epos der kruistochten, een vrij obscuur bestaan zou gehad hebben.
de Bouillon, né à Boulogne (al. Baisy)'. R. GROUSSET in Histoire des Croisades (Band I,
blz.11) en de meeste geschiedschrijvers stemmen hiermee in.
Zooals men weet was P.F.X. DE RAM, Voorzitter van de 'Académie Royale de Belgique'
en rector van de universiteit van Leuven, destijds de groote verdediger van Baisy (Notice
sur le lieu de naissance de Godefroid de Bouillon, Brussel, 1857). De Biographie nationale
(Band II, 802) schrijft natuurlijk: 'né à Baizy, près de Genappe'. Omstreeks 1860, toen men
te Boonen een standbeeld wou oprichten aan Godfried, werd er een pennetwist gevoerd over
zijn geboorteplaats. Zie voor de bibliographie: U. CHEVALIER, o.c., kol. 1811-1813.
(3) Meestal geeft men als datum 1089 aan, maar uit verscheidene oorkonden maken wij op, dat
Godfried minstens in 1082 moet hertog geworden zijn. Dit zou ook beter zijn bedrijvigheid
in 's keizers dienst in de jaren 1080-1083 verklaren. Zie K. BREYSIG, Gottfried vor dem
Kreuzzuge, in: Westdeutsche Zeitschrift für Geschichte und Kunst, Jrg. XVII, 1898, blz.
190-191.
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Maar al het schoone en edele dat in zijn vrome ridderziel sluimerde, sprong als
het ware los, toen de wekroep van paus Urbanus II, op te trekken naar het H. Land,
over de Lage Landen weerklonk. Met al zijn vijanden sloot hij vrede, verkocht het
graafschap Verdun tegen een hooge som, schonk bezittingen weg aan kloosters,
verkocht Genappe en Baisy, en schrikte er zelfs niet voor terug, het eeuwenoude
stamslot van zijn familie, Bouillon, met recht van
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terugkoop aan den bisschop van Luik tegen 1300 mark zilver te verkoopen. Aldus
deed hij afstand van al zijn allodiale erfgoederen om het noodige geld voor den verren
tocht samen te brengen, en den zegen des hemels over zijn onderneming af te smeeken.
'Onder de vorsten, die aan den tocht naar het H. Land deelnamen, is er wellicht geen,
die zoo volledig alles, wat tot dan toe het voorwerp van zijn bedrijvigheid was
geweest, heeft achtergelaten, om al zijn krachten aan de heilige zaak te wijden'(4).

II. God wil het! God wil het!
Den 27en November 1095, bij het sluiten van het Concilie van Clermont, riep paus
Urbanus II de christenheid op, om naar Jeruzalem te trekken, de H. Stad te bevrijden
van het wreede juk der Seldjoeken en de bedevaart der christenen naar de HH. Plaatsen
weer open te stellen. Raymund van St. Gillis, graaf van Toulouse, bood zich
onmiddellijk aan en hoopte aldus met de leiding van de kruisvaart belast te worden.
Ontelbaar velen werden door het godsdienstig enthousiasme aangegrepen, en, onder
den kreet: 'Dio lo volt! Dio lo volt!', verklaarden zij zich bereid den moeizamen tocht
te ondernemen. Als pand hunner belofte naaiden zij een rood kruis op hun kleed,
meestal op den rechterschouder. De paus preekte zelf den kruistocht in verscheidene
Fransche steden en schreef naar de heeren en geloovigen van Vlaanderen een brief,
om hen tot den heiligen strijd aan te zetten(5).
Noch de koningen van Frankrijk of Engeland, noch de Duitsche keizer zouden
gehoor geven aan de roepstem van Urbanus II, weerhouden als zij waren door den
banvloek der Kerk. Ten slotte vertrokken er vier groote legers: de Lotharingers onder
Godfried van Bouillon, met zijn twee broeders, Eustachius en Boudewijn, zijn neef
Boudewijn van Burg, den graaf van Henegouwen Boudewijn II, en vele andere
ridders; de Provençaals onder Raymund van St. Gillis en den pauselijken legaat
Adhemar, bisschop van Le Puy; de Vlamingen en Noord-Franschen onder Robrecht
van Vlaanderen, Robrecht van Normandië, en Stephanus van Blois, waarbij ook
Hugo van Vermandois kan gerekend worden; ten slotte de Normandiërs van
Zuid-Italië onder Bohemund van Trente en zijn neef Tancredo(6).
(4) K. BREYSIG, o.c., blz. 200: 'Unter den Fürsten, die an dem Zug nach dem heiligen Grabe
teilnahmen, ist vielleicht keiner, der so ganz und gar alles, was sonst den Bereich seiner
Tätigkeit ausgemacht hatte, dahinten gelassen hätte, um sich der heiligen Sache mit all seinem
Können zu widmen'.
The Encyclopaedia Britannica geeft onder den naam: Godfrey of Bouillon, een korte maar
uiterst verzorgde biographie en zegt o.m.: 'though he had himself served as an imperialist,
and though the Germans in general had little sympathy with the crusaders, Godfrey,
nevertheless, when the call came “to follow Christ”, almost literally sold all that he had, and
followed' (Vol. 10, 1932, blz. 461).
(5) Men weet, dat keizer Alexis I Commenos tot Robrecht I den Fries, graaf van Vlaanderen, in
1091 reeds een bede om hulp gericht had. De eenige schriftelijke oproep van den paus die
ons bekend is, was eveneens tot de Vlamingen gericht, wel een bewijs wat een faam van
vroomheid tevens en dapperheid onze voorouders in dien tijd genoten (Zie H.
HAGENMEYER, Die Kreuzzugsbriefe aus 1088-1100, Innsbrück, 1901, blz. 129-137, waar
de twee eerste kruistochtbrieven juist de twee zooeven vermelde zijn).
(6) Vele geschiedschrijvers hebben in den loop der XIIe eeuw het verhaal van den eersten
kruistocht gemaakt. Hier vermelden wij er slechts eenige. Het belangrijkste verhaal zijn wel
de Gesta Francorum et aliorum Hierosolimitanorum door een ANONYMUS, een ridder uit
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Daar wij in het korte bestek van dit artkiel onmogelijk een eenigszins volledig beeld
kunnen ophangen van dien grootschen tocht der kruisvaarders, zullen wij er ons toe
beperken, Godfried van Bouillon te volgen, om zijn karakter scherp te teekenen. Na
den heilloozen volkskruistocht onder Pieter den Eremijt, die met progroms en
plunderingen zijn weg had afgeteekend, en ten slotte in Klein-Azië in een bloedige
nederlaag verliep, vertrok de hertog van Lotharingen, de eerste van allen, met een
flink leger van 10.000 ridders en 70.000 voetknechten, vertelt de kroniekschrijver wellicht met een zekere overdrijving -. Hij volgde den zoogenaamden 'weg van Karel
den Groote', dwars door Midden-Europa naar Constantinopel. Met den koning van
Hongarije wist hij een akkoord te treffen om vrijen doorgang te krijgen: hij beloofde
op zijn eerewoord, dat het leger zich van alle plunderingen zou onthouden en dat hij
zijn broeder Boudewijn met vrouw en gevolg als gijzelaars zou stellen, zoolang de
doortocht duurde. Toen de heftige Boudewijn dit vernam, schoot hij in een razende
het leger van Bohemund van Tarente (Rec. Hist. Crois., Hist. Occid., III, blz. 119-163, of,
veel beter, de uitgave van L. BREHIER, Histoire anonyme de la première Croisade, Parijs,
1924, XXXVI + 258 blz.) RAYMUND van AGILES, die, als kapelaan van Raymund van
Toulouse, eveneens den tocht meemaakte, schreef de Historia Francorum qui ceperant
Iherusalem (Rec.... III, blz. 231-309). FULCHERIUS van CHARTRES begeleidde het leger
der Noord-Franschen en Vlamingen, maar trok met Boudewijn mee naar Edessa in 1097; hij
schreef een Historia Hierosolymitana 1095-1127 (Rec.... III, blz. 311-485). ALBERTUS
van AKEN, die zelf den kruistocht niet meemaakte maar op mondelinge getuigenissen van
teruggekomen kruisvaarders werkte, schreef een Historia Hierosolymitana, waarvan Godfried
van Bouillon de hoofdfiguur is (Rec.... IV, blz. 265-713). Ten slotte schreef RADULPHUS
van CAEN de Gesta Tancredi; hij vertrok in 1107 naar het H. Land, waar hij in de omgeving
van Tancredo verbleef (Rec.... III, biz. 587-716). Aldus hebben de vier groote kruislegers
en ook Tancredo hun eigen geschiedschrijver. Daarbij moeten nog vermeld worden de Gesta
Dei per Francos, die GUIBERTUS van NOGENT schreef vóór 1104 (Rec.... IV, blz.
113-263), de Historia Jerosolimitana van BALDRICUS van BOURGUEIL, geschreven
omstreeks 1108 (Rec.... IV, blz. 1-111) en de minder betrouwbare Historia Iherosolimitana
van ROBERTUS MONACHUS vóór 1107 ontstaan (Rec.... III, blz. 717-882). In de tweede
helft van de XIIe eeuw schreef WILLEM, aartsbisschop van TYR, in Palestina, zijn uiterst
interessante en kritisch verantwoorde Historia rerum in partibus transmarinis usque
MCLXXXIV, die in de XIIIe eeuw in het Fransch vertaald werd: L'Estoire de Eracles
Empereur (Rec.... I1-2, blz. 1-1185).
In onze eeuw zijn de meest bekende geschiedenissen van den Eersten Kruistocht die van R.
ROEHRICHT: Geschichte des Ersten Kreuzzugs (Innsbruck, 1901, 268 bl.,) van F.
CHALANDON, Histoire de la première Croisade (Parijs, 1925, 380 blz.) en R. GROUSSET,
Histoire des Croisades (Parijs, 1934, III dln., van elk ca. 700 blz., waarvan deel I in de blz.
I-LXII en 1-200 over den eersten kruistocht spreekt).
Het is opvallend dat de Duitsche en Angelsaksische historici Godfried van Bouillon ophemelen
naar verdienste, terwijl de Fransche maar koel en F. CHALANDON zelfs kleineerend over
hem spreken. De geschiedschrijvers der Nederlanden hebben de laatste decenniën weinig
geschreven over het epos van hun stamgenoot. Met genoegen vermelden wij dan ook het
werk van Marcel LOBET. Godefroid de. Bouillon, Brussel, 1943, dat echter te weinig critisch
is en niet op de bronnen teruggaat. Onlangs gaf H. CLOSSON een tooneelstuk, Godefroid
de Bouillon uit bij de Editions Universitaires, Les Presses de Belgique. Wellicht mogen wij
binnen afzienbaren tijd van de hand van H. GLAESENER een uitvoerige en critisch volledig
verantwoorde biographie van den eersten vorst van Jeruzalem verwachten. Hij schreef immers
reeds verscheidene detailstudies over dit onderwerp: Godefroid de Bouillon et la bataille de
l'Elster, in Revue des Etudes historiques, 1938; La prise d'Antioche en 1098, in Revue belge
de Philologie et d'Histoire, 1940; en Godefroid de Bouillon était-il un 'médiocre'? in Revue
d'Histoire ecclésiastique, 1943.
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woede en weigerde beslist op het voorstel in te gaan. Daarop verklaarde Godfried
koelweg, dat hij zichzelf als gijzelaar in de macht van den Hongaarschen koning zou
begeven, en hem de leiding van het leger zou toevertrouwen. Dit fiere aanbod bewoog
er Boudewijn toe als gijzelaar bij den Hongaarschen koning te verblijven. Hier zien
wij voor het eerst - en verder zal het meer treffen - de edele houding van Godfried
en de aanhankelijkheid van Brandewijn aan zijn ouderen broeder.
Zonder al te veel moeilijkheden kwam Godfried met zijn Lotharingers te
Constantinopel aan op 23 December 1096. De basileus Alexios I Comnenos
(1081-1118) zag niet zonder argwaan de christen ridders optrekken naar zijn
hoofdstad. Maar, sluwe diplomaat als hij was, had hij onmiddellijk een plan klaar,
om dit groote leger te doen vechten voor zijn eigen belang. Met honigzoete woorden
noodigde hij Godfried uit tot een persoonlijk onderhoud in zijn
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paleis: hij wou er hem toe bewegen den leeneed af te leggen en te beloven alle
veroveringen van gebieden die in 1081 tot het Grieksche Rijk behoorden, aan den
basileus over te dragen. Als tegenprestatie zou deze den krijgstocht steunen met zijn
leger en zorgen voor de proviandeering. Maar Godfried was op zijn hoede: hoe kon
hij, de leenman van den Duitschen keizer, trouw zweren aan den Griekschen keizer,
en hoe kon hij beloven de veroveringen die de kruisvaarders in den dienst van den
paus en zijn legaat maakten, aan het schismatieke Grieksche Rijk af te staan! Hij
weigerde en bleef weigeren. Tot begin April 1097 zou de Grieksche keizer alle
middelen gebruiken om tot zijn doel te komen: het proviand onttrekken aan de
Lotharingsche kruisvaarders, ze aanvallen met zijn hulptroepen, door prachtige
beloften zoeken te verleiden. Pas nadat Godfrieds leger overwonnen was, stemde
deze er in toe, den leeneed af te leggen. Hij, zijn ridders en krijgers werden daarop
met giften en gunsten overladen en naar Klein-Azië overgebracht. Nu kwamen ook
de andere Westersche prinsen, de eene na den anderen, in Constantinopel aan.
Bohemund van Tarente was de zoon van Robert Guiscard, die van 1081 tot 1085
Macedonië bezet en Constantinopel zelf bedreigd had. Men begrijpt den schrik van
Alexios I Comnenos, toen hij dien Normandischen prins zag aankomen met een sterk
kruisleger, langs denzelfden weg als eenige jaren vroeger zijn vader. Tot ieders
verbazing aarzelde Bohemund geen oogenblik om den leeneed af te leggen en zich
uiterst inschikkelijk te toonen met alle voorstellen van den Griekschen keizer. Zooals
Raymund van St. Gillis getracht had van den paus de militaire leiding van den
kruistocht te krijgen, zoo deed nu Bohemund zijn uiterste best om door den basileus
aangesteld te worden als diens officieele mandataris. Alexios I deed wel een vage
belofte van een graafschap in Syrië, en daarmee werd Bohemund de ijverige
propagandist van den keizer: de sluwe Normandiër had zijn eigen plannen.
Raymund van St. Gillis echter weigerde tot het laatste toe, den eed af te leggen,
niettegenstaande het aandringen van Godfried van Bouillon en Robrecht van
Vlaanderen en het dreigen van Bohemund, maar hij beloofde de rechten van den
basileus te zullen eerbiedigen.

III. De heilige oorlog
In Mei 1097 werd de tocht eindelijk aangevangen met een leger dat wel eens op
500.000 man geschat wordt. Godfried liet door drie duizend werklui dwars door het
dichte bosch een breeden weg banen naar Nicea, de hoofdstad van den sultan Kalidsch
Arslan. Toen, na meer dan een maand belegering, de stad op het punt stond te vallen,
trof de basileus een persoonlijke overeenkomst met de belegerden en liet haar door
eigen troepen bezetten, terwijl de kruisvaarders slechts in kleine onschadelijke
groepjes binnen de stadsmuren werden toegelaten (26 Juni 1097).
Om de uiterst lastige proviandeering te vergemakkelijken verdeelde men nu het
leger in twee groepen. Bohemund van Tarente, Tancredo en Robrecht van Normandië,
met de Normandiërs van Italië en Frankrijk, trokken voorop; de anderen volgden.
Bij Dorylea werden de Normandiërs plots omsingeld door een ontzaglijke menigte
Turken: de vereenigde troepen van de twee sultans van Klein-Azië. Gelukkig kon
Bohemund nog bijtijds een ijlbode sturen naar de tweede legerafdeeling. Ofschoon
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van alle zijden omringd door ontelbare vijanden, die hun pijlen van op grooten afstand
afschoten en dan rechtsomkeert maakten op hun vlugge paarden, konden de
Normandiërs niet eens hun vijand vastgrijpen. Tegen de uitgeputte Normandiërs
liepen de Arabieren toen storm, en 'geen onzer zou ontsnapt zijn', getuigt de Anonyme
schrijver van de Gesta Francorum, 'indien het andere leger ons niet ware ter hulp
gekomen'.
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Opeens, in het heetste van den strijd kwam Godfried van Bouillon, gevolgd door
amper vijftig ruiters, het slagveld in gestrekten draf opgereden. Waar een flinke slag
te slaan is, zal Godfried steeds in de voorste gelederen strijden. Weldra volgden de
andere Lotharingers, ook de Provençaals en de Noord-Franschen. Een tactische
omsingelende beweging der kruisvaarders sloeg de paniek in het Turksche leger, dat
hals over kop de vlucht nam en een ontzaglijken buit achterliet (1 Juli 1097).
In de verzengende zomerhitte ging nu de tocht over de dorre hoogvlakte van
Klein-Azië. Vele kruisvaarders stierven van de ontberingen, vele paarden bezweken.
'Wij gebruikten ossen als rijpaarden, en geiten, schapen en honden als lastdieren'.
Een eersten keer verlaat Boudewijn van Boonen zijn broeder, om samen met
Tancredo op avonturierstocht te gaan naar Cilicië (14 September) en verovert
verscheidene steden. Als hij verneemt, dat Godfried in een gevecht met een
reuzengrooten beer zwaar gewond is, komt hij in allerijl naar het kruisleger terug.
Gerustgesteld vertrekt hij twee dagen later reeds opnieuw om, dank zij zijn moed en
geslepenheid, zich van het graafschap Edessa meester te maken. R. Grousset, die de
laatste geschiedenis der kruistochten schreef, zegt van hem: 'La société orientale
trouvait en lui un politique capable de la battre sur son propre terrain, plus astucieux
qu'un Levantin, plus subtil qu'un Arabe, plus brusque à la riposte qu'un Turc, et avec
une fougue militaire qui surpassait la valeur turque. Au total un aventurier de génie,
qui dominait son temps'(7). Intusschen zien wij Robrecht van Vlaanderen, die nochtans
als leenman van den Franschen koning bij de Noord-Franschen hoorde, steeds
samengaan met Godfried van Bouillon. De twee ridders uit de Lage Landen, die het
zuiverst van allen het kruistochtideaal beleefden, werden twee trouwe vrienden en
zouden elkaar in het vervolg steeds helpen. De bescheiden maar sympathieke
persoonlijkheid van den vromen en dapperen Godfried oefende een onweerstaanbare
aantrekking uit op den Vlaamschen graaf(8).
Op 21 October 1097 kwam het kruisleger eindelijk voor de wereldstad Antiochië.
Met haar 360 torens, aanleunend tegen den berg Silpius, leek zij een oninneembare
vesting. Maanden en maanden lagen de kruisvaarders rond de stad: velen stierven,
meer nog vluchtten en keerden naar Europa terug. Bij een tocht van Bohemund en
Raymund naar de haven St. Simeon, waar zij materialen en werklui van een Engelsche
en een Genueesche vloot waren gaan halen, werden zij overvallen en weken in paniek.
Bij deze ongeluksmare hield Godfried, volgens Willem van Tyr, een waardige rede:
Er staat ons maar één zaak te doen: of te sterven met hen, als goede christenen, of,
indien O.L. Heer het wil, wraak te nemen op deze trouwelooze honden(9). Een
verwoede tegenaanval van de kruisridders verraste de Turken zoo erg, dat zij op hun
beurt volledig verslagen werden. In massa wilden zij over de brug de stad weer
binnen, zij drongen elkaar in het water en sneuvelden bij honderden. Tegen den

(7) R. GROUSSET, Histoire des Croisades, Parijs, 1934, Band I, blz. 65.
(8) 'Dux Godefridus et Robertus Flandriensis, qui ad invicem dilectissimi amici et consoeii
foederati erant', 'Hertog Godfried en Robrecht van Vlaanderen, die intieme vrienden en
trouwe strijdmakkers waren', schrijft de Lotharinger ALBERT van AKEN in zijn geschiedenis
van den eersten kruistocht (Rec. tost. Crois., Hist. Occid., IV, blz. 395).
(9) WILLEM van TYR, Historia rerum in partibus transmarinis) Rec. Hist. Crois., Hist. Occid.,
I1, blz. 200).
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avond, Godfried 'fist un coup dom il sera tozjorz parlé': de hertog sloeg met één
sabelhouw een Turk het bovenlijf af(10).
Bohemund, die een oogje had op Antiochië, zocht naar een uitkomst van die
hopelooze belegering. Een Armeensche afvallige, Firuz, bevelhebber van den

(10) WILLEM van TYR, Estoire de Eracles (Rec.... I1, blz. 203).
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toren der Twee-Gezusters, bood aan Bohemund aan, de stad over te leveren mits
bepaalde voordeelen. Daarop stelde de sluwe Normandiër aan de christen prinsen
voor, dat degene die de stad zou, kunnen innemen ze ook zou bezitten. Eerst
weigerden deze, daar zij aan den basileus beloofd hadden, de stad aan hem over te
dragen, maar toen Kerboga, de atabeg van Mossoel, met een sterk leger afkwam om
de stad te ontzetten, deden, naar het voorbeeld van Godfried, alle baronnen afstand
van hun rechten, behalve de nukkige Raymund van St. Gillis. Hier zien wij hoe voor
Godfried de goede afloop van de kruisvaart alles primeert.
Nauwelijks was aldus de stad door verraad gevallen (3 Juni 1098), of twee dagen
later werden de kruisvaarders op hun beurt belegerd door het machtige leger van
Kerboga. De bitterste hongersnood prangde hen en de moed zakte de meesten in de
schoenen. Vele christenen vluchtten uit de stad. Zelfs Stephanus van Blois liet de
kruisvaart in den steek, trok naar den basileus, die op weg was om Antiochië te
ontzetten, en raadde hem de expeditie af, daar Antiochië toch zou gevallen zijn. Men
begrijpt de woede der kruisvaarders, toen zij vernamen, dat de basileus daarop naar
zijn hoofdstad was teruggekeerd.
De moed kwam plots in de christen gemoederen terug, toen een Provençaalsche
pelgrim, Pierre Barthélémy, beweerde de H. Lans, waarmee Christus op het kruis
was doorstoken, te kunnen terugvinden. Men vond werkelijk een lane en daarop werd
besloten in het open veld met de belegerende Turken slag te leveren. Op 28 Juni
werd het christen leger in zes gelederen opgesteld: vooraan de Vlamingen en
Noord-Franschen onder Robrecht van Vlaanderen en Hugo van Vermandois, in
tweede slaglinie de Lotharingers onder Godfried van Bouillon. Kerboga werd
verpletterend verslagen en op de vlucht gedreven: een rijke buit viel de christenen
in handen.
Terwijl nu Bohemund van Tarente en Raymund van Toulouse, beiden de groote
wereldstad voor eigen belang willen, dringen Godfried van Bouillon, Robrecht van
Vlaanderen en Robrecht van Normandië er op aan, dat men, overeenkomstig het
akkoord met den basileus, dezen de stad zou overdragen. Zij bewerken, dat Hugo
van Vermandois naar Constantinopel wordt gestuurd om den Griekschen keizer de
stad aan te bieden en te vragen mee op te trekken naar Jeruzalem. Men wachtte echter
tevergeefs op een antwoord. Meer en meer staan Bohemund en Raymund tegenover
elkaar en de bemiddelende pauselijke legaat Adhemar van Le Puy sterft op 1 Augustus
1098. Een besmettelijke ziekte dunt geweldig de rangen der kruisvaarders en velen
trekken voor eenigen tijd weg uit de stad. Godfried neemt gedurende enkele weken
zijn intrek bij zijn broeder Boudewijn te Edessa en krijgt van hem twee versterkte
steden ten geschenke. In den krijgsraad van 5 November 1098 steunen Godfried en
Robrecht van Vlaanderen, het wachten moe, de aanspraak van Bohemund op
Antiochië, om toch eindelijk den tocht naar Jeruzalem te kunnen doorzetten, terwijl
Raymund van St. Gillis, nukkig, kleinzielig en vol wrok tegen Bohemund, nu het
recht van den basileus op Antiochië verdedigt. Een eenparig besluit blijft uit en de
tocht naar de H. Stad wordt weer verdaagd.
Begin Januari 1099 heeft Raymund van Toulouse een nieuw plan: hij belooft
Godfried van Bouillon 10.000 gouden soldi, Robrecht van Normandië 10.000,
Robrecht van Vlaanderen 6.000 en Tancredo 5.000, indien zij onder zijn leiding
willen mee optrekken naar Jeruzalem: hij hoopt de kroon van Palestina te verwerven.
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Intusschen blijft hij steeds weigeren het deel van Antiochië dat hij bezet houdt, aan
Bohemund uit te leveren.
De vrome pelgrims kwamen tegen al dat prinselijk gekonkel in oproer op 5 Januari.
Daarop trok Raymund, blootsvoets, op weg naar de H. Stad, gevolgd door een
ontzaglijke menigte enthousiaste bedevaarders. Ongelukkig bleef hij
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steken vóór Archa, dat hij tot elken prijs wilde veroveren om er een Provençaalsch
graafschap te suchten, zooals Bohemund te Antiochië en Boudewijn van Boonen te
Edessa hadden gedaan. Nu is het Godfried van Bouillon die aanstuurt op de
voortzetting van den kruistocht en daardoor de sentimenteele, godsdienstige en
militaire leiding neemt. 'En adoptant cette thèse, Godefroi de Bouillon acquérait une
populanté qui peut-être lui avait jusque-là fait défaut'(11). Raymund van St. Gillis gaf
toe 'noodgedwongen en weenend', zegt zijn historicus(12): zijn politiek te Antiochië,
zijn verlangen om een Provençaalsch graafschap te stichten in den Libanon, zijn
streven naar samenwerking met den basileus, alles was misgeloopen. Godfried echter,
die nooit zijn eigen belang had nagestreefd, nam nu de leiding van de kruisvaart en
zou ook de vruchten van drie jaar heldhaftigen strijd oogsten, al had hij dit niet
beoogd.
Eindelijk op 7 Juni 1099 kwam men in het zicht van de H. Stad: 'Als zij Jeruzalem
hoorden noemen, begonnen zij te weenen en vielen allen op de knieën, zij bedankten
O.L. Heer met groote zuchten, dat hij hen zoo bemind had, dat zij weldra het doel
van hun bedevaart zouden zien: de H. Stad, die O.L. Heer zoozeer had liefgehad, dat
hij er de wereld wilde redden. Het was zeer ontroerend de tranen en de kreten van
deze goede lui te zien en te hooren. Zij vertrokken daar vandaan en kwamen een
weinig vooruit, tot zij de muren en de torens van de stad zagen; dan hieven zij de
handen ten hemel, trokken hun schoeisel uit en kusten de aarde. Die dit zag kon niet
zoo ongevoelig zijn dat hij er niet door bewogen werd'(13).
Godfried en Raymund maken elk een toren, daarna Tancredo ook eenen, dank zij
de werklui en de materialen die een Genueesch smaldeel juist had aangebracht. De
bestorming begint in den nacht van 13 op 14 Juli, en eindelijk op 15 Juli, een Vrijdag,
rond den middag, springen twee Vlamingen uit Godfrieds gevolg, Letoldus en
Engelbertus van Doornik, van op zijn toren op de muren van de H. Stad, dadelijk
gevolgd door Godfried en zijn broeder Eustachius(14).
Nu stormden de ridders de stad binnen en richtten er een woeste slachting aan.
Duizenden Muzelmannen, die in de Masjid-al-Aksa, den tempel van Salomon, een
toevlucht hadden gezocht, werden onmeedoogend afgemaakt. Terwijl de anderen
aan het moorden en het rooven zijn, gaat de vrome Godfried, door drie ridders
vergezeld, blootsvoets naar het graf van Christus buiten de stad, 'waar hij weende
en bad, God loofde en dankte, omdat hij mocht zien wat steeds zijn hoogste verlangen
was geweest'(15).
(11) (11) R. GROUSSET, Histoire des Croisades, Parijs, 1934, I, blz. 139.
(12) (12) RAYMUND van AGILES, Historia Francorum (Rec.... III, blz. 289).
(13) (13) WILLEM van TYR, L'Estoire de Eracles Empereur (Rec....I1, blz. 318).
(14) (14) ALBERTUS van AKEN zegt: 'Litholfus et Engilbertus ortos de civitate Tornacio',
'Letoldus en Engelbertus geboren in de stad Doornik' (Rec.... IV, blz. 472 en 477), R.
GROUSSET: 'Les premiers qui s'y élancèrent et pénétrèrent dan' la place furent deux Flamands
de son entourage, les frères Letold et Gilbert (ou Engelbert) de Tournai. Godefroi lui-même
et Eustache de Boulogne les suivirent immédiatement' (o.c., blz. 158) en F. CHALANDON::
'un Flamand de l'armée du duc de Lorraine, Letold (de Tournai) parvint à se hisser sur le mur
de la ville. Il fut suivi par son frère Engelbert, Godefroi et Eustache de Boulogne' (o.c., blz.
274). Zie de uitvoerige studie hierover van Ad. HOCQUET, Ludolphe et Engelbert Croisés
Tournaisiens. Légende ou Vérité? in Ann. Soc. roy. Hist. Arch. Tournai, Nouv. Série, XXI
1937 blz 373-392
(15) (15) ALBERTUS van AKEN, Historia Hierosolymitana, (Rec.... IV, blz. 481).
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IV. Godfried, verdediger van het H. Graf
De groote vraag, die nu rees, was: Hoe zou men die verovering in het verre Oosten
een vast bestaan verzekeren? De geestelijken wenschten een kerkelijk
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vorstendom te stichten, zooals er zoovele waren in het christelijk West-Europa, maar
de ridders wilden, gezien den precairen toestand van die onderwerping van Palestina,
daar terecht niet van hooren. De baronnen kwamen samen om een hunner te kiezen
tot vorst van Jeruzalem. Er waren slechts vier kandidaten: Raymund van St. Gillis,
Godfried van Bouillon, Robrecht van Vlaanderen en Robrecht van Normandië. De
twee laatsten verlangden zoo spoedig mogelijk naar nun graafschap terug te keeren
en vielen dus buiten beschouwing. Wellicht heeft men eerst aan Raymund de
koningskroon aangeboden. De Provençaalsche geschiedschrijver, Raymund van
Agiles, zegt echter zelf, dat de twee Robrechten de kandidatuur van Godfried
steunden. Anderzijds wilden de Provençaalsche ridders dadelijk naar het vaderland
terug en zoo zag Raymund van St. Gillis zijn langgekoesterden droom, eens koning
van het H. Land te worden, in rook vergaan. Noodgedwongen, tegen zijn vurig
verlangen in en met den wrok in het hart, zooals wij verder zullen zien, moest hij de
plaats ruimen voor Godfried. Deze weigerde aanvankelijk ook, maar nam ten slotte
den zwaren last op zich (22 Juli 1099). Welken diepen godsdienszin moet die ruwe
ridder niet gehad hebben, dat hij verkoos Verdediger van het H. Graf, liever dan
koning genoemd te worden, waar Christus in Zijn koningschap zoo bitter was bespot
geworden, en zich geen koningskroon wou op het hoofd zetten, 'omdat O.H.J.C., de
bewerker van aller heil, daar een door spottende menschen gevlochten doornenkroon
had gedragen'(16). Op het hoogtepunt van zijn leven geeft de vrome hertog uit de Lage
Landen een voorbeeld van echt christelijke nederigheid en diepe godsvrucht.
Begin Augustus liep plots het dreigende nieuws binnen, dat de Fatimiden van
Egypte bij Askalon waren gekomen met een reuzengroot leger. Onmiddellijk trok
de Verdediger van het H. Graf, samen met Robrecht van Vlaanderen en Tancredo,
op. Raymund van St. Gillis en ook Robrecht van Normandië waren slechts tot den
tocht te bewegen, toen het nijpende gevaar hun duidelijker werd. Bij Askalon versloeg
het kleine christen leger van amper 1200 ruiters en 9.000 voetknechten het ontzaglijke
Egyptische leger (12 Augustus 1099). De Franken moesten aan de Mohammedaner)
nu wel als onverwinlijk voorkomen.
De stad Askalon wou zich onmiddellijk overgeven aan Raymund van Toulouse.
Deze had bij de inname van Jeruzalem aan de bezetting van den toren van David een
vrij heenkomen bezorgd tegen losgeld en genoot daardoor een goeden naam. Toen
Godfried echter de stad voor zich opeischte, liet Raymund aan de inwoners van
Askalon melden, stand te houden tegen Godfried, die te zwak was om alleen de stad
in te nemen. Eenzelfde lage streek haalde Raymund uit met Arsuf. Godfried was zoo
kwaad, dat hij op het punt was het Provençaalsche kamp aan te vallen, maar Robrecht
van Vlaanderen kon door zijn bemiddeling nog tijdig dien broederoorlog voorkomen.
Robrecht van Vlaanderen en Robrecht van Normandië vertrokken terug naar het
vaderland en Raymund van St. Gillis ging oorlog voeren in Noordelijk Syrië, zoodat
wel 20.000 man vertrokken. Slechts 300 ruiters en 2.000 voetknechten bleven.
Gelukkig wou Tancredo onder Godfried dienst nemen.
Deze dappere Normandiër onderwierp met 80 ruiters gansch Galilea: zoo zeer had
de schrik de bevolking te pakken, na al die schitterende overwinningen van het
kruisvaardersleger. Door Godfried werd hij daarop beleend met het prinsdom Galilea.
Weldra erkenden de emirs van Askalon, Caesarea en Akko het protectoraat van
Godfried en verscheidene steden werden door hem onderworpen. Hij zette een nieuwe
(16) (16) GUIBERTUS van NOGENT, Gesta Dei per Francos (Rec... IV, biz. 245).
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politiek in, een politiek van verdraagzaamheid en overeenkomst met de
Mohammedanen.
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Maar nieuwe moeilijkheden rijzen weldra op. Dagobert, aartsbisschop van Pisa,
wordt patriarch van Jeruzalem in vervanging van Arnulf van Zokes of van Malecorne,
een Henegouwer en vroeger kapelaan van Robrecht van Normandië. Dagobert komt
met het oude plan, een kerkelijken staat op te richten, weer voor den dag. Hij wordt
geste und door Bohemund van Tarente, nu graaf van Antiochië, die in het verre Syrië
de macht van den patriarch van Jeruzalem niet te duchten heeft. De patriarch ging
zelfs zoover dat hij den Verdediger van het H. Graf wou afdanken. De vroege dood
van Godfried stelde een einde aan het conflict. Na een kortstondige ziekte bezweek
hij op 18 Juli 1100, amper veertig jaar oud. Zijn broeder Boudewijn zou hem opvolgen
(1100-1118) en het koninkrijk Jeruzalem op stevige grondslagen vestigen.

V. Persoonlijkheid van Godfried
'Godfried was hoog van gestalte, sterk zonder weerga, kloek gebouwd; hij had een
breede borst, een schoon aangezicht, blonde haren en baard en was in het hanteeren
der wapenen bijna onvergelijkelijk', aldus Willem van Tyr(17). Zooals overduidelijk
blijkt uit het Chronicon Sancti Huberti genoemd Cantatorium, was hij een ruwe en
soms hardvochtige hertog van Neder-Lotharingen. Zijn geweldige kracht bewees hij
onder meer, toen hij een strijd op leven en dood aanging met een reusachtigen beer,
die een pelgrim had overvallen; of toen hij voor de poort van Antiochië met één
sabelhouw een Turk middendoor hakte(18).
Waar het gevaar het hoogst was, streed hij steeds vooraan. Toen Bohemund bij
Dorylea door de Seldjoeken was overvallen, kwam hij hem het eerst ter hulp. Als
veldheer was hij van allereerste gehalte, terwijl de politiek zijn domein niet was; dit
laatste bleek zoowel in Neder-Lotharingen als in zim onderhandelingen met den
patriarch Dagobert te Jeruzalem.
Niettegenstaande de voortdurende moeilijkheden die de basileus hem aandeed,
aarzelde hij, de leenman van den Duitschen keizer, bijna vier maanclen, eer hij er
kon toe besluiten den Griekschen keizer leenhulde te brengen voor de gebieden die
de kruisvaarders in het Oosten zouden veroveren. Maar als hij eens den eed gezworen
had, dan bleef hij hem ook trouw, al weken meest alle prinsen er van af; slechts toen
de Grieksche keizer bij Antiochië den kruistocht definitief had in den steek gelaten,
wou hij deze sfad aan den heerschzuchtigen Bohemund afstaan.
Al wie, bij de studie der kruistochten het diep-godsdienstig idealisme van de massa
voorbijgaat en zijn aandacht uitsluitend wijdt aan de houding der leidende baronnen,
is voortdurend getroffen door nun zelfzuchtig streven. Tancredo en Boudewijn van
Boonen willen een graafschap stichten in Cilicië, Boudewijn verwierf er werkelijk
een te Edessa, Bohemund en Raymund twisten maanden lang om Antiochië, ten
slotte wordt Bohemund er heer en meester, terwijl Raymund in Tripolis een
Provençaalsch graafschap wil oprichten. Godfried van Bouillon en Robrecht van
(17) (17) WILLEM van TYR, Historia rerum... (Rec.... I1, biz. 371).
(18) (18) Later, op verzoek van een emir, sloeg hij met zijn degen den kop van een grooten kameel
af. Toen de emir hem vroeg waar hij die kracht vandaan haalde, zou hij geantwoord hebben:
Ik ben zoo sterk omdat ik zuiver ben. Zeker is dat zijn kuisch leven sterk afstak tegen de
losse zeden van zijn gezellen en de polygamie van de Arabieren.
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Vlaanderen zijn nagenoeg de eenigen die het groote doel van den kruistocht voor
oogen bleven houden, en, ver van alle zelfzuchtig streven, hun krachten en kunnen
in. dienst stelden van de goede zaak.
Het ligt in dezelfde lijn, dat Godfried meer dan eens bemiddelend optrad tusschen
de sterk tegen elkaar opgezette partijen. Reeds te Constantinopel gebruikte hij al zijn
invloed, om Raymund van St. Gillis er van te weerhouden
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den basileus aan te vallen; maar welk een geduld en welk een tact moest hij niet
aanwenden am te Antiochië, een half jaar lang, de zoo vijandig gezinde Bohemund
en Raymund te kalmeeren! Al is het onbetwistbaar dat de dappere Bohemund en de
ondernemende Raymund heel wat meer als leiders van den kruistocht optraden, toch
is in dat zoo erg verdeelde en vaak oneenige kruisleger de rol van bemiddelaar uiterst
belangrijk geweest. Wie weet wat er zou geworden zijn van de verovering van
Jeruzalem, indien Godfried, die toch een der vier groote legerafdeelingen onder zijn
bevel had, juist lijk de andere prinsen gestreef d had naar een eigen graafschap in
Syrië? Een Amerikaansche historicus schreef over Robrecht van Vlaanderen: 'his
word was ever drawn in an honorable and altruistic cause', en nog: 'that unselfish
devotion had given him a crusading record more admirable than that of any one, save
possibly Godfrey'(19). En werkelijk, die twee prinsen uit de Lage Landen, die wij in
een zelfde bewondering en liefde omvatten, hebben het zuiverst het christen
kruistochtideaal beleefd. Godfried verkocht of schonk weg, al wat hij bezat zelfs zijn
stamslot Bouillon: hij brak alle banden met het vaderland om Gods roep naar het H.
Land te volgen.
Zijn stille, diepe vroomheid heeft zijn medekruisvaarders en alle geschiedschrijvers
getroffen. Meer dan eens wordt hij, de ruwe, onversaagde krijgsman, genoemd:
'potius monachorum lux, quam militum dux', 'eer een licht voor de monniken, dan
een leider van soldaten'(20). Wij zagen, hoe hij midden in de moordpartij van Jeruzalem
een bedetocht ondernam naar het H. Graf. En toen men voor zijn verkiezing,
inlichtingen over zijn gedrag inwon bij zijn gevolg, liet dit opmerken dat hij 's morgens
dikwijls uren lang bad in de kerk, en dit zoowel voor het eetmaal van zijn omgeving
als voor het beredderen van de politieke zaken nadeelen meebracht. Maar als het
meest treffend wordt nog altijd aangehaald, dat hij alle eeretitels weigerde en zich
eenvoudig Beschermer of Verdediger van het H. Graf liet noemen.
Latere geschiedschrijvers, verblind door zijn carrière, hebben hem afgeschilderd
als de leider van den ganschen kruistocht, als de koning van Jeruzalem, als de
samensteller van de beroemde Assisen van Jeruzalem. Godfried was niets van dit
alles. Maar wel was hij de vrome pelgrim en dappere ridder, de onzelfzuchtige strijder
en trouwe gezel, met één woord de echte christen kruisvaarder, die zijn gelijke niet
vond onder alle kruisridders. En daarom 'weil sein Bild reiner war als das jedes ihn
begleitenden Heerführer, so wurde er später der Schuttherr des heiligen Grabes'(21).
Het is geen menschelijke berekening maar een goddelijke uitverkiezing geweest, dat
deze vrome en dappere zoon der Lage Landen werd aangesteld om de HH. Plaatsen,
waar Christus geleefd en geleden had, tegen alle ontwijding te beschermen.

(19) (19) M.M. KNAPPEN, Robert II of Flanders in the first Crusade, in: The Crusades..., edited
by Louis J. PAETOW, New-York, 1928, blz. 100 en 99.
(20) (20) RADULPHUS van CAEN Gesta Tancredi (Rec... III, blz. 615), TUDEBODUS, imitatus
et continuatus (Rec.... III, blz. 170) en andere.
(21) (21) R. ROEHRICHT, o.c., blz. 60.
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Naar ordening in zake internationale valutaverhoudingen
door Dr jur. A. Thomas
'These measures may help the world to control the ebb and flow of the
tides of economic activity which have in the past destroyed security of
livelihood and endangered international peace'.
Lord Keynes.
In zijn onlangs verschenen 'Histoire économique de la Belgique 1914-1939' drukt
Prof. Baudhuin zijn verwondering uit over de geringe aandacht na den vorigen oorlog
aan de valutaproblemen besteed. De gevolgen dezer miskenning lieten niet op zich
wachten. In de jaren 1919-1939 is het herhaaldelijk gebleken hoe noodlottig
ongezonde valutaverhoudingen op het eeonomisch leven inwerken.
Het heeft er thans niet den schijn van alsof men in de zelfde dwaling zou hervallen.
Integendeel is het gevaar van 'van het goede te veel' niet geheel denkbeeldig. Het
stoutmoedige financieel saneeringsproces dat ons land thans ondergaat stemt in dit
verband tot nadenken. Het mag echter niet uit het oog worden verloren dat het hier
wel hoofdzakelijk een Belgische doch niet uitsluitend een binnenlandsche
aangelegenheid geldt. Op het oogenblik dat ieder nationaal gebeuren een
internationalen terugslag heeft - en omgekeerd - beteekent elke poging van financieele
ordening van het nationaal plan een wezenlijke bijdrage tot het optrekken van het
gebouw eener internationale financieele organisatie, maar brengt ook elke laksheid
op dit gebied 's lands internationale posi tie in het gedrang. Binnenhuis financieele
wanorde dulden terwijl zich een wereldordening inzake valuta voltrekt ware een
onvergeeflijke fout. Daaroun schijnt het oogenblik niet ongepast even bij den inhoud
en de beteekenis dier wereldordening stil te staan.
De noodzakelijkheid eener monetaire ordening wordt niet betwist. Na den vorigen
wereldoorlog en speciaal sinds de economische wereldcrisis zijn we de getuigen en
in zekere mate ook de slachtoffers geweest van het vrij gebrekkige 'automatisme'
van den gold-standard.
Menigvuldig zijn de uitingen hiervan: belemmeringen in het internationaal warenen geldverkeer, protectionisme, ongelijkmatige verdeeling der goudreserves,
instabiliteit der munten, onnauwkeurige aanpassing der wisselkoersen aan de
economische werkelijkheid (koopkrachtpariteit)(1).
De diepere oorzaak ligt in het verval van het eeonomisch liberalisme, waaraan de
klassieke gold-standard technisch eigen is en over het algemeen in de crisis van het
ongebreideld individualisme op de meest verscheiden gebieden(2). Geleidelijk maar
zeker dringt zich de ordelijke organische conceptie van het maatschappelijk leven
ook in economisch opzicht, op.
De ernstige stoornissen, imet name op stoffelijk en financieel gebied, door het
huidig wereldconflict teweeg gebracht doet de behoefte aan systematische ordening
nog scherper aanvoelen.
(1) (1) Vgl. het 13e Jaarverslag van de Bank voor Internationale Betalingen.
(2) (2) Hier weze iherinnerd aan de 'humanitaire' zedeleer, de rationalistischhe philosophie, het
juridisch formalisme, het sociale 'atomisme', het oude economische liberalisme, zoovele
uitingen van een ietwat enge en hoovaardige individualistische geesteshouding.
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Wellicht meer dan andere zijn de monetaire verschijnselen van de actieve
tusschenkomst van den mensch afhankelijk(3). Vandaar de pogingen aan-

(3) (3) Eén der besluiten van het recente werk van J. Mertens: La naissance et le développement
de l'étalon-or 1696-1922.
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gewend tot net oprichten van een wereldsysteem in zake valuta. Deze pogingen
teekenen zich af tegen den nabijen achtergrond der nooden en toestanden door den
huldigen oorlog in het leven geroepen en tegen den verren achtergrond van den
overgang der individualistische naar de organische opvatting der maatschappelijke
instellingen.
De opzet dezer bijdrage is de meest gezaghebbende standpunten ter zake en de
reeds bereikte resultaten kort samen te vatten om daarna den zin van het verschijnsel
toe te lichten.

I De standpunten
Het Britsche standpunt - Hoofdlijnen van het Keynes-plan
In April 1943 publiceerde de 'Times' den tekst van een valutaplan uitgewerkt door
John Maynard KEYNES, Directeur van de Bank of England, raadgever der Engelsche
regeering en befaamd auteur van het in 1936 verschenen werk 'The general Theory
of Employment, Interest and Money', waarin hij zeer vooruitstrevende stellingen op
economisch, financieel en sociaal gebied verdedigde.
KEYNES wil orde scheppen in de internationale valutaverhoudingen, negatief,
door het afschaffen der belemmeringen in het valutaverkeer (geblokkeerde saldi,
bilaterale clearingakkoorden, willekeurige muntontwaarding, enz.) en, positief, door
het inrichten van een gezond wereld-systeem van betalingen dat den omvang der
internationale koopkracht zou regelen, het evenwicht der betalingsbalansen zou
handhaven, de muntstabiliteit zou verzekeren en aan ieder land de mogelijkheid van
economische heropleving zou bieden.
Dit alles wenscht hij te verwezenlijken door het oprichten van de
'INTERNATIONAL CLEARING UNION'. Technisch benadert deze instelling het
multilateraal clearingsysteem. Zij zet al de internationale transferverrichtingen in
debet- en creditposten om en voert haar boekhouding in bancor, een internationale
munt door al de leden der Unie als betaalmiddel aanvaard. In beginsel worden
schulden en schuldvorderingen door compensatie geregeld. Saldi kunnen vereffend
worden door betalingen in goud of in deviezen. Goud wordt due aanvaard in de I.C.U.
maar het mag niet in betaling geëischt worden noch door de Unie noch door een
crediteurland (principe van het one way convertibility').
De waarde van den bancor is gebonden aan het goud. Maar de directie der Unie
kan de pariteit er van wijzigen (geleide goudstandaard).
Voor ieder deelnemend land wordt een quotum vastgesteld gelijk aan de 3/4 van
den gemiddelden in- en uitvoer tijdens de 3 jaren die den oorlog voorafgingen. Dit
quotum bepaalt de mate van het medezeggenschap in de directie der Unie alsook de
grens der kredietfaciliteiten waarover het betrokken land bij de Unie kan beschikken.
Want bij zijn toetreden wordt ten gunste van ieder land een krediet geopend dat
aanvankelijk, althans ten deele, zijn internationale koopkraoht bepaalt en zijn
heropleving mogelijk maakt. Geen voorafgaande inbreng wordt van de leden geëischt.
Om het evenwicht der betalingsbalansen te handhaven worden stijgendie boeten
gelegd op de rekeningssaldi - zoowel debet- als creditsaldi - die bepaalde percentages
van het quotum overschrijden.
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KEYNES is inderdaad van meening dat aanhoudende creditsaldi evenmin te
verontschuldigen zijn als aanhoudende debetsaldi.
Indien de noodzakelijkheid zich daartoe doet gevoelen kunnen bovendiem
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meer diepgaande maatregelen worden getroffen met net oog op net herstellen van
het evenwichtig der betalingsbalansen: gedwongen muntontwaarding, vorigen oorlog
aan de Valutaproblemen besteed. De gevolgen dezer miskenning dat ieder nationaal
gebeuren een internationale terugslag heeft - en geeflijke fout. Daarom schijnt het
oogenblik niet ongepast even bij den ihoud contrôle op de buitenlandsche
kapitaalbewegingen, in gebreke verklaring (waardoor elke verrichting in clearing
aan de voorafgaande toestemming der Unie ondergeschikt wordt gemaakt). De
muntstabiliteit zou bereikt worden door net bepalen, in onderling akkoord, van een
vaste verihouding tusschen den bancor en de verschillende landsmunten. In beginsel
kan deze verhouding niet zonder toestemming van de I.C.U. worden gewijzigd; alleen
in nauwkeurig bepaalde gevallen kan een land eigenmachtig tot een vermindering
van 5 % der muntwaarde overgaan.
De directie van het I.C.U. wordt toevertrouwd aan een 'Governing Board' bestaande
uit ten hoogste 15 leden. Het stemrecht is functie van het quotum.

Het Amerikaansche standpunt - Hoofdlijnen van het White-plan
In April 1943, eveneens, wer d door M. Morgenthau, Staatssecretaris bij de Thesaurie
in de Vereenigde Staten, het plan bekend gemaakt van Harry WHITE, raadgever bij
de Thesaurie en vroeger hoofd van het Amerikaansch egalisatiefonds.
Dit plan steunt op het beginsel der volstrekte vrijheid in zake internationaal
valutaverkeer en op dit der absolute stabiliteit der valutaverhoudingen.
De toegepaste techniek is die van het stabilisatiefonds. Het centraal gezag in zake
valuta wordt toevertrouwd aan het 'INTERNATIONAL STABILISATION FUND
OF THE UNITED AND ASSOCIATED NATIONS', dat over een maoeuvre-massa
zou beschikken van 5 milliard $, door de leden samengesteld naar verhouding hunner
respectievelijke quota. Deze quota worden bepaald op grond van de reserves aan
goud en deviezen, van de betalingsbalans en van het nationaal inkomen der betrokken
Staten.
Een onmiddellijke inbreng van 50 % van de quota wordt geëischt; de vereffening
geschiedt in goud (12 1/2 %), in landsmunt (12 1/2 %) en in Staatsfondsen (25 %).
In bepaalde gevallen kan de bijdrage in goud verminderd worden.
De verrichtingen van het Fonds worden gevoerd in Unitas, rekeningseenheid
waarvan de waarde, vast verbonden aan het goud, gelijk is aan 10 $ (137 1/7 grains
fijn goud).
De munt der deelnemende landen wordt door het Fonds in vast verband gebracht
met de Unitas. Eens vastgesteld kan deze verhouding alleen bij een meerderheid van
4/5 door de directie worden gewijzigd: een uiterst strakke stabiliteit der pariteiten
die alleen binnen de 'gold points' mogen bewegen.
Het is de functie van het Fonds het evenwicht der betalingsbalansen te verzekeren
door aan de leden deviezen tegen hoogerbedoelde vaste pariteiten ter beschikking te
stellen in ruil van goud of van nationale betaalmiddelen. Alleen betalingen 'on current
account', t.t.z., in verband met de afwikkeling van gewone handelsverrichtingen, met
uitsluiting van kapitaaloverdrachten, kunnen echter in aanmerking komen.
Aanhoudend onevenwicht der betalingsbalansen vertolkt zich hier door de
ophooping van deviezen der, debiteurstaten. Stijgende boeten worden daarom ook
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hier opgelegd in geval het Fonds in bezit komt van een hoeveelheid nationale
betaalmiddelen die het quotum van het betrokken land in zekere mate overtreft.
Debiteurstaten kunnen bovendien verplicht worden maatregelen
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uit te voeren door het Fonds opgelegd: 'to adopt and carry out measures recommended
by the Fund'.
Crediteurstaten moeten hunnerzijds de richtlijnen van het Fonds nauwkeurig
onderzoeken: 'to give immediate and careful attention to measures recommended bij
the Fund'.
De directie wordt waargenomen door een 'Board of Directors' waarin ieder
deelnemer vertegenwoordigd is. Ieder vertegenwoordiger heeft 100 stemmen plus
één per schijf van 100.100 Unitas waaruit zijn quotum bestaat. Geen land beschikt
over meer dan 25 % der stemmen. Belangrijke beslissingen vergen een meerderheid
van 80 %.
Nauw verwant aan het White-Plan - dat overigens herhaaldelijk lichte wijzigingen
heeft ondergaan - is het project van M. Morgenthau dat de oprichting voorziet van
een wereldbank: de 'BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT
OF UNITED AND ASSOCIATED NATIONS'. Deze wereldbank zou te waken
hebben over de stabiliteit van de prijzen der grondstoffen, over het aanleggen van
stocks en over de oordeelkundige verdeeling er van; zij zou tevens kredieten toestaan
voor productieve doeleinden.

Het Duitsche standpunt
Er bestaat geen Duitsch valutaplan. Wel heeft Duitschland stelling gekozen tegenover
de Angelsaksische valutaplannen en als kritisch materiaal mag dit onze belangstelling
wekken. Aan de hand van verklaringen van Dr. Funk, Rijksminister van Economische
Zaken en President der Rijksbank, van Dr. Predöni, Professor aan de Universiteit te
Kiel en van Dr. Fischböck, Rijkscommissaris voor de prijzen, kan men pogen het
Duitsche standpunt ter zake samen te vatten.
De kritiek treft vóór alles den opzet zelf, met name de - naar Duitsche meening
hopelooze - poging de oude wereldeconomie, de 'Weltwirtschaft', in het teeken van
een laattijdig en beschaamd liberalisme te herstellen en tevens de verre bedoeling,
met name - naar dezelfde meening - de vestiging van een Angelsaksische economische
overheersching.
Bovendien zouden de valutaplannen een 'onverdraaglijke beperking van de
economische en monetaire zelfstandigheid der volkeren' beteekenen.
Technisch zouden ze tot mislukking gedoemd zijn. 'Het is niet mogelijk het
automatisme van het economisch gebeuren met monetaire middelen te doen
heropleven'. Keynes wil op de internationale verhoudingen de financieele principes
toepassen die gelden op het nationaal plan. Maar zoowel nationaal als internationaal
hangt de werking van het bankwezen hoofdzakelijk af van een evenwichtig
economisch systeem. 'Man kann nicht die Weltwirtschaft mit Währungsplänen,
sondern man musz die Währungen mit Wirtschaftsplanungen in Ordnung bringen'.
Hoe belangrijk het internationaal betalingsverkeer ook voor het onderhouden van
vlotte economische betrekkingen onder de Volkeren zijn mag, valutaverhoudingen
blijven aan economische noodwendigheden ondergeschikt.
Het komt er dus vóór alles op aan in het economisch en financieel apparaat van
ieder land orde te scheppen. Tegenover de idee van een internationaal muntsysteem
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dient deze eener economische ordening gesteld, steunend op de natuurlijke krachten
en behoeften der volkeren; in het raam dezer ordening moet de waarde van het geld
naar binnen en naar buiten worden bepaald door de balans der inwendige en
uitwendige prestaties; de staat legt die waarde souverein vast.
De wereldhandel kan slechts geleidelijk worden hersteld door tusschenkomst van
centrale organen die de belangen van groote, 'continentale' ruimten
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vertegenwoordigen. De kleinere en middelgroote natiën vinden aldus bij de grootere
eenheden waarvan ze deel uitmaken de noodige bescherming tegen de willekeur van
het internationaal financiewezen.

Fransche standpunten
Er zijn weinig gegevens beschikbaar over de houding van Frankrijk. De HH. A.
ISTEL, raadsman van REYNAUD en H. ALPHAND, financieel attaché te
Washington, zouden echter hun verwachtingen evenzeer stellen in een gecoördineerde
economische politiek der groote natiën als in de techniek der valutaplannen.
Einde 1943 pubilceerde anderzijds J. PERROUX, professor aan de rechtsfaculteit
te Parijs in de Revue de l'Economie contemporaine een vrij origineele uiteenzetting
over het vraagstuk.
Volgens PERROUX bieden de wereld- of continentale systemen het 'beslissende'
nadeel onvermijdelijke werktuigen te zijn van een of ander economisch imperialisme.
Daarom verkiest hij een federatief stelsel met drie trappen: vooreerst de primaire
federatie die meerdere groepen van natiën omvat (b.v. de Scandinaafsche groep, de
Latijnsche groep, de Germaansche groep, enz.) en waarin naar economische en
monetaire eenheid wordt gestreefd; vervolgens de Europeesche federatie waarin de
internationale betalingen in principe door campensatie verricht worden; ten slotte
zouden de betrekkingen tusschen de Europeesche federatie en de natiën of groepen
van natiën buiten Europa zooveel mogelijk door compensatie en, in zoover het de
spitsen of saldi betreft, door goud geregeld worden.

Een Zweedsch standpunt: Professor Cassel
Een gezagrgke neutrale meening is die van Prof. CASSEL, bekend specialist der
internationale muntproblemen.
Naar blijkt uit het laatste trimestrieel overzicht 1943 van de 'Scandinaviska Banken'
gelooft Prof. CASSEL aan de geleidelijke verwezenlijking van een wereldstelsel met
een eenvormige valuta die overal erkend wordt. Hij acht echter de tijden voor zulk
muntstelsel nog niet rijp. De staten beschouwen het recht op een eigen valuta als een
wezenlijk, deel hunner souvereiniteit. Daarom moeten de pogingen tot het
organiseeren van een internationaal muntsysteem hoofdzakelijk gericht zijn op een
zoo stabiel mogelijke pariteit der diverse valuta's, m.a.w. op de handhaving van vaste
wisselkoersen. Bovendien moet er gestreefd worden naar de grootst mogelijke
stabiliteit van de koopkracht der valuta's ten opzichte van de goederen. Dit zijn de
twee grondregels die de naoorlogsche valutapolitiek dienen te beheerschen.
De moeilijkheid bestaat nu hierin dat de stabiel gehouden wisselkoeraen niettemin
de getrouwe weergave moeten zijn van de interne muntwaarde. Vóór alles moet dus
de juiste 'koopkrachtpariteit' der valuta's worden vastgesteld. Eenvoudig lijkt dit niet.
Een overgangsperiode zal moeten worden voorzien. Verder is duidelijk dat om wille
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van het behoud van vaste valutaverhoudingen, de stabiliteit der interne koopkracht
van het geld moet worden nagestreefd.
Prof. CASSEL voorziet ook de oprichting van een wereldbank met eigen valuta
die aan de leden van de organisatie kredieten zou verleenen om de ontwikkeling der
productieve krachten te bevorderen. De Bank zou geldmiddelen - door al de leden
erkend - uitgeven in verhouding tot de behoeften der wereldeconomie. Hij acht het
samenstellen van een aanvangskapitaal door
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de leden samengebracht overbodig: dit is alleen een nuttelooze toepassing van een
traditie in zake privaat-economie.
Het vaststellen van quota aanziet hij eveneens als nutteloos en tevens als een bron
van moeilijkheden.
De beteekenis van het goud is volgens hem bijkomstig in het technisch probleem
van het in leven roepen van een wereldvaluta die het best zonder goud kan stellen.
Practisch hecht hij het grootste belang aan het bepalen van een vasten wisselkoers
tusschen het pond sterling en den dollar: dit is de gewichtigste stap naar het scheppen
eener wereldvaluta. De wereldhandel wordt immers in aanzienlijke mate door deze
beide valuta's beheerscht en hierin zal vooralsnog geen verandering treden.

Het standpunt der Sowjet-Unie
Hier mangelt het wederom aan voldoende en aan nauwkeurige gegevens.
Uitlatingen van Prof. VARGA, raadsman der Sowjet-regeering, in het officieuze
tijdschrift 'Woina i Rabotni Klass' wettigen de - naderhand bevestigde - meening dat
de Sowjet-Unie het standpunt der Vereenigde Staten bijtreedt in zake de functie van
het goud als internationaal betaalmiddel. De Russische goudproductie, in 1940
geraamd op 4 à 4 1/2 millioen once en thans opgevoerd tot 12 à 13 millioen once naar onbevestigde schattingen - alsook de aanzienlijke importbehoeften der Unie
zijn hieraan waarschijnlijk niet vreemd.
De U.d.S.S.R. blijkt dan ook voorstander te zijn van het herstel van den
goudstandaard. Zij wenscht nochtans haar vrijheid van handelen te beware in
binnenlandsche muntaangelegenheden alsook in zake handels- en financieele politiek.

Critische beschouwingen
Daar ze het vertrekpunt vormen van een onontbeerlijke valuta-ordening die zich
overigens schijnt te zullen voltrekken, mogen hier enkele aanvullende beschouwingen
over de Angelsaksische plannen volgen.
Beide streven het zelfde doel na: gezonde en stabiele valutaverhoudingen. Techniek,
strekking en geest zijn niettemin verschillend. Ze dragen de onmiskenbare sporen
van de natiën waar ze ontstonden en verheben, nauwelijks de belangen die hun
ontwerpers vertegenwoordigen.
Het Britsche plan is 'expansionistisch', dynamisch en plooibaar. Het voorziet
kredietmogelijkheden zonder voorafgaanden inbreng der leden. Wellicht mede in
verband met de verzwakte financieele positie van Engeland en met haar
overheerschende handelsbelangen wordt door KEYNES de functie van het goud
beperkt en de formule van een centrale clearing boven het volstrekt vrij valutaverkeer
verkozen. Wegens dezelfde redenen stelt KEYNES als maatstaf bij het vaststellen
der quota - waarvan de dubbele beteekenis hooger werd onderlijnd - het volume van
den buitenlandschen handel voor. dan wanneer WHITE als criteria ook de voorraden
aan goud en deviezen doet tusschenkomen.
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Specifiek Britsch is de geest van het Keynesplan, dat onwillekeurig doet denken
aan de structuur zelf van den British Commonwealth of Nations, alleen door
vrijwillige trouw verbonden. 'De vrijwillig gesloten overeenkomsten onder de
staten-leden zullen de vrijheid van handelen dezer laatste eenigszins beperken. Het
staat hun echter eveneens vrij, mits in acht neming van een termijn, die
overeenkomsten op te zeggen. Moesten vele staten van deze
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vrijheid gebruik maken, mislukt het plan. Maar de mogelijkheid zich zoo noodig te
kunnen terugtrekken zal de staten aanzetten bun duurzame medewerking te verleenen'.
Aan de staten-leden wordt een zekere autonomie inzake de muntpariteit overgelaten.
Het verband met het goud is tamelijk los. Vele aanpassingsmogelijkheden en
overgangsformules worden tevens voorzien waarvan hier, wegens de beperkte ruimte,
geen gewag kan worden gremaakt. De verhouding der landsmunten tot het bancor
wordt door onderlinge overeenkomst bepaald.
Het groote verwijt door de krediteurstaten tot KEYNES gericht is het gevaar voor
ophooping van bancor-activa die, voornamelijk voor de Vereenigde Staten,
prijzeninflatie zou voor gevolg hebben.
Het Amerikaansche plan is 'contractionnistisch', strak, doctrinair. Het overwegend
belang door H. WHITE aan het goud gehecht is natuurlijk te verklaren door de
concentratie van de 3/4 der wereldvoorraden in de Vereenigde Staten. Bovendien is
zijn plan niet heelemaal van een zeker imperialisme vrij te pleiten, althans in den
primitieven vorm. Door de belangrijke beslissingen ondergeschikt te maken aan een
meerderheid der 4/5 van de stemmen houden de Vereenigde Staten - die practisch
over 25 % der stemmen zouden beschikken - zich een soort vetorecht voor. Verder
wordt de verhouding der valuta's tegenover de Unitas souverein door het Fonds
vastgesteld. Crediteurstaten genieten van een gunstregime: hen treft geen positieve
sanctie.
Kritiek in eigen kamp schijnt veel heviger geweest te zijn in de Vereenigde Staten
dan in Engeland. Het bankwezen in de States koestert wantrouwen tegenover naar
zijn oordeel te ver gedreven staatsinmenging. Het doet tevens technische argumenten
gelden: het wijst onder meer op de noodzakelijkheid eener voorafgaande financieele
saneering in elk land (Williams, ondervoorzitter der Federal Reserve Bank of
New-York), op de primauteit der handelspolitiek boven de financieele politiek
(Anderson, deskundige der Chave National Bank of New-York), op de
wenschelijkheid van geleidelijke actie en, vóór alles, eener vaste verhouding pond
sterling-dollar (Fraser, voorzitter der First National Bank of New-York).
Een algemeene bemerking betreft ten slotte beide plannen: het valutaprobleem,
hoe belangrijk ook, is een ondergeschikt probleem dat onmogelijk buiten de primaire
vraagstukken van productie en distributie om kan worden opgelost. Een internationale
ordening is ook ondergeschikt aan het herstel van het economische en financieel
tegenwicht in de landen die van het systeem deel uitmaken.

II Het bereikte resultaat: het accoord van Bretton Woods
Einde April 1944 werd als vrucht der inspanningen van de deskundigen der geallieerde
en geassocieerde landen een nieuw plan bekend gemaakt: een poging tot verzoening
der Engelsche en Amerikaansche standpunten.
Tegen sommige verwachtingen in en ondanks de moeilijkheden ondervonden bij
het overbruggen van vele tegenstellingen, werd den 15n Juli 1944, op de internationale
conferentie te Bretton Woods die de vertegenwoordigers van 44 deelnemende staten
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vereenigde na veertien dag-en beraadslaging, algeheele overeenstemming bereikt
over de wezenlijke grondslagen eener internationale valutaordening(4).

(4) (4) De Neue Züricher Zeitung van 22 Juli 1944 geeft een samenvattend overzicht van de
werkzaamheden der conferentie. Hieruit werden enkele gegevens overgenomen.
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De conferentie kwam tot volgend besluit:
Voor net herstel van ordelijke en stabiele valutaverhoudingen dienen na den oorlog
twee afzonderlijke doch eng met elkaar samenwerkende instellingen in net leven
geroepen: een bank voor den wederopbouw en net bevorderen van
kapitaalinvesteeringen op langen termijn (International guarantee and Investment
Corporation) en een Valutafonds belast met het soepele overbruggen van
voorbijgaande afwijkingen der afzonderlijke betalingsbalansen (International
Monetary Fund).
Als gezagvoerende Organen dienen deze instellingen te waken over het
internationaal kapitaal- en betalingsverkeer.
Als bestendige raadgevende organen is het bun taak een harmonische economische
ontwikkeling te bevorderen en de deelnemende landen bij het treffen van passende
maatregelen tot het verhelpen van om het even welke evenwichtstoringen bij te staan.
In dit laatste verband kan zoo noodig ook moreele drukking worden uitgeoefend.
Nochtans wordt er herhaaldelijk op gewezen dat aan de souvereiniteit der deelnemende
staten niet mag getornd worden.
Als technische formule met het oog op de afwikkeling van een vrij betalingsverkeer
werd, naar het Amerikaansche voorstel van WHITE, het gemeenschappelijk
Valutafonds met een manoeuvre-massa boven het clearingsysteem verkozen.
Principieel zullen de voorziene instanties niet ingrijpen in de belangensfeer der
bestaande privaatinstellingen. Zij zullen alleen aanvullende kredietfaciliteiten
verstrekken, buiten den gewonen deviezenhandel der internationale bankinstellingen
en de gewone private buitenlandsche kapitaalinvesteeringen om.
De geest van het accoord is ongetwijfeld verwant aan de Britsche voorstellen.
Aldus werd rekening gehouden met de opwerpingen van KEYNES tegen den
terugkeer tot een zuiveren goudstandaard.

Het International Monetary Fund
Het doel van het Fonds, zooals het is omschreven in de 'Final Act' van de Conferentie
de Bretton Woods, is het bewerkstelligen van internationale samenwerking in zake
valuta, het verzekeren der muntstabiliteit en het bevorderen der economische expansie.
Practisch komt de taak van het Fonds er op neer door het te koop aanbieden van
buitenlandsche deviezen tegen goud of nationale betaalmiddelen een eventueel
onevenwicht in de internationale betalingsbalansen 'on current account' uit te
schakelen.
Ontstaat er onevenwicht in de betalingsbalans van een krediteurland, dan vertolkt
zich dit noodzakelijk door het sunken der deviezenvoorraden van dit land in het
Fonds. Tegenover de stijgende vraag kan het Fonds alsdan deze deviezen 'zeldzaam'
verklaren, wat de beperking der transacties voor gevolg heeft en in feite het sluiten
der exportmarkten voor het betrokken krediteurland kan beteekenen.
Met het oog op de valutastabiliteit zal de pariteit der landsmunten naar
voorgeschreven methodes en binnen bepaalden tijd in onderling akkoord worden
vastgesteld en in goudwaarde of in dollar (gewicht en gehalte per 1 Juli 1944)
uitgedrukt. Devaluaties in een geest van mededinging zijn uitgesloten.
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Aan de deelnemende landen wordt noch een strakke verhouding hunner landsmunt
tot het goud, noch een verplichte omwisseling in goud van hun nationale
betalingsmiddelen opgelegd. Pariteitswijzigingen tot 10 % kunnen door elk land
zelfstandig worden doorgevoerd, mits ze voorafgaandelijk aan het Fonds werden
medegedeeld. Voor een verdere wijziging van 10 % is de

Streven. Jaargang 12

50
raadpleging van net Fonds echter vereischt. Sterkere afwijkingen zijn ondergeschikt
aan een onderlinge schikking na een nauwkeurig onderzoek van den toestand.
Van het in het leven roepen eener internationale munteenheid (bancor, unitas, enz.)
werd, in overeenstemming met de voorstellen der deskundigen, afgezien.
Het vaststellen der quota werd aanleiding tot ernstigen belangenstrijd. Het quotum
bepaalt inderdaad het maximum bedrag aan buitenlandsche betalingsmiddelen
waarover het betrokken land mag beschikken. Het bepaalt eveneens het aantal
stemmen en is daarom van doorslaande beteekenis voor den invloed op de leiding
van het Valutafonds. Hier speien dus, naast economische factoren, tevens politieke
prestige-overwegingen. Het bleek niet gemakkelijk aan de eischen van al de
deelnemende landen en ni. van de Sowjet-Unie, te voldoen. De afgevaardigden van
China, Frankrijk, Indië en Egypte hebben slechts onder voorbenoud hun aandeel
aanvaard.
De quota en het aantal stemmen der deelnemende landen werden als volgt
vastgesteld:

Vereenigde Staten

Quota in millioen $
2750

Aantal stennmen
27.750

Engeland

1300

13.250

Sowjet-Unie

1200

12.250

China

550

5.750

Frankrijk

450

4.750

Britsch-Indië

400

4.250

Canada

300

3.250

Nederland

275

3.000

België

225

2.500

Australië

200

2.250

Brazilië

150

1.750

Tsjecho-Slowakijë

125

1.500

Polen

100

1.250

Zuid-Afrika

90

1.150

Joegoslavië

60

850

Bolivië

60

850

Noorwegen

50

750

Chili

50

750

Nieuw Zeeland

50

750

Columbia

50

750

Cuba

50

750
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Egypte

45

700

Griekenland

40

650

Peru

25

500

Iran

23

480

Venezuela

15

400

Philippijnen

15

400

Luxemburg

10

350

Irak

8

330

Abessinië

6

310

Dominic. Republiek

5

300

Ecuador

5

300

Costas Rica

5

300

Guatemala

5

300

Haiti

5

300

Honduras

2.5

275

San Salvador

2.5

270

Nicaragua

2

270

Paraguay

2

270

IJsland

1

260

Panama

0.5

225

Liberia

0,5

225

_____

_____

8.833

99.080

Totaal

Het ontwerp van het valutaverdrag voorziet bij artikel 3 dat het Fonds, wanneer
het zulks gewenscht acht of wanneer zulks wordt aangevraagd, wijzigingen aan de
quota mag voorstellen.
Ieder deelnemend land is er toe gehouden ten minste het kleinste der beide volgende
bedragen in goud te betalen:
1o) 25 % van zijn quotum; of
2o) 10 % van zijn officieele nettovoorraden aan goud en dollars op den dag dat het
Fonds de leden mededeelt dat het kortelings tot deviezentransacties zal kunnen
overgaan.
Het saldo wordt in de landsmunt betaald.
De directie van het Fonds zou worden waargenomen door een Raad van Beheer,
waarin al de leden zouden vertegenwoordigd zijn en een uitvoerend Comité bestaande
uit 12 (5 best endige en 7 verkozen) leden.
De verdeeling der bestendige zetels in het uitvoerend comité bracht moeilijkheden
mede. De Vereenigde Staten, Groot Brittanië, de Sowjet-Unie, China en Frankrijk
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zijn bestendig vertegenwoordigd, twee zetels zijn voorbehouden aan de republieken
van Zuid Amerika, vijf andere worden over de andere landen verdeeld.
Waar het Fonds zal zetelen Staat nog niet vast. Waarschijnlijk in New-York.
Londen komt dan wellicht voor de Wereldbank in aanmerking.
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De International Guarantee and Investment Corporation
Er werd gemakkelijker overeenstemming bereikt betreffende de oprichting van een
internationale bank voor den wederopbouw en voor economische ontwikkeling.
Wel werd de bedenking geopperd dat het aan de Vereenigde Staten als grootste
schuldeischer toekwam de noodige kredieten voor den wederopbouw van de wereld
onder dragelijke voorwaarden ter beschikking te stellen. Doch het werd ook ingezien
dat voor internationale kapitaalinvesteeringen op langen termijn eveneens een
raadgevend orgaan gewenscht is, dat de last van het risico dezer investeering niet op
één land kan wegen en dat, ten slotte, gemeenschappelijk toegekende kredieten het
gevaar van politieke afhankelijkheid verminderen.
Naast den wederopbouw en de economische ontwikkeling der deelnemende staten
door het verstrekken van krediet op langen termijn en benevens den groei van den
internationalen handel door bevordering van buitenlandsche kapitaalinvesteeringen,
heeft de bank tot taak een soepelen overgang van de oorlogs- naar de vredeseconomie
te bewerkstelligen.
Het noodige kapitaal werd vastgesteld op 9.300 millioen dollar. Ieder land zou in
principe een gedeelte onderschrijven gelijk aan zijn quotum in het Fonds. De
Vereenigde Staten zouden echter - als bijzonderste krediteurstaat - een bedrag van
3.175 millioen dollar voor hun rekening nemen. Daarvan zijn 20 % betaalbaar bij de
onderschrijving (10 % in goud of in dollar; 10 % in nationale betaalmiddelen).
De bank zal aanvankelijk het herstel bevorderen van havens, van bedrijven van
openbaar nut, van spoorwegen, banen, enz.. Zij zal kapitaal verstrekken onder redelijke
voorwaarden inzonderheid daar waar privé instellingen in verband met de risico's
inhaerent aan dergelijke verrichtingen gedwongen zouden zijn hooge rente te eischen
en zich tot kortere krediettermijnen te beperken.

Belgie in het Internationaal muntsysteem(5)
Alleen ona grondgebied is klein. Het mag ons daarom niet verwonderen België
vooraan op de lijst der geallieerde mogendheden te zien voorkomen en ons
financieel-economisch potentieel - met dit van Congo inbegrepen in een quotum van
225 millioen dollar te zien omzetten. De economische unie België-Holland vereenigt
een quotum van 500 millioen dollar en bezet aldus de 5de plaats wat het belang der
bijdragen betreft; dit verleend haar het recht op een vertegenwoordiger in het
Uitvoerend Comité van het Fonds.
De deelneming aan het Fonds zal voor België een onmiddellijke storting van 58
millioen dollar in goud en 167 millioen dollar in Belgische frank vergen; de
onderschrijving van een gedeelte van het kapitaal der Wereldbank zal aanvankelijk
een storting van 4,5 millioen dollar in goud en 40,5 millioen dollar in Belgische frank
met zich brengen.
(5) (5) Vgl. de voordracht door baron Boël, lid van de Belgische afvaardiging bij de
Valutaconferentie der Vereenigde Natiën te Bretton Woods, gehouden voor de Société
d-Economie Politique de Belgique en in extenso gepubliceerd in de Echo de la Bourse van
6-7 December 1944.
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Dit alles zou België recht geven op den aankoop van een bedrag van buitenlandsche
deviezen gelijk aan 283 millioen dollar in mil van Belg. frank en daarenboven op
leeningen op langeren termijn voor een bedrag dat haar kapitaalonderschrijving in
de Wereldbank ver te boven gaat.
Deze voordeelen zijn niet te onderschatten: zij kunnen een wezenlijke rol

Streven. Jaargang 12

52
spelen bij den industrieelen wederopbouw, bij de economische heraanpassing en bij
het heropleven van den buitenlandschen handel.
Terloops wezen hier de muntakkoorden aangestipt die België met Nederland en
met Engeland, respectievelijk in October 1943 en in September 1944 heeft afgesloten.
Deze akkoorden, tot stand gekomen in den geest van Bretton Woods, hebben een
meer onmiddellijke beteekenis; zij scheppen vaste verhoudingen tusschen bepaalde
deviezien en bevorderen de ontwikkeling van een evenwichtig handelsverkeer
tusschen de betrokken natiën.
Uit al wat voorgaat blijkt ten slotte voldoende de noodzakelijkheid voor al de
staten die van het internationaal muntsysteem deel uitmaken gezonde binnenlandsche
financieele toestanden te scheppen. Daaraan is het slagen van het geheel
ondergeschikt; maar daarin ligt ook de voorwaarde eener actieve en rendeerende
deelneming aan een systeem dat in zich de sanctie voor den zwakkeling bevat. Daarom
is het saneeringsproces in de nationale huishouding van zoo overwegende beteekenis.

Nabeschouwingen
Het is natuurlijk voorbarig een definitief oordeel te vellen over wat te Bretton Woods
werd bereikt.
Alleszins is de conference er in geslaagd menige kloven te overbruggen en menige
tegenstellingen te verzoenen. Het lijkt wel dat het beste van de bestaande plannen
werd overgehouden, dat ruimschoots met de geuite kritiek - vanwaar die dan ook
kwam - werd rekening gehouden, en dat uit de botsing der belangen ten slotte een
vrij gelukkig evenwicht is tot stand gekomen. Een krachtige wil om over een bepaalde
formule tot overeenstemming te geraken is daartoe ongetwijfeld vereischt geweest.
Het ware verkeerd de beteekenis van Bretton Woods te overschatten. Alleen een
principieel accoord werd bereikt over een ontwerp dat ter wettelijke goedkeuring
aan de volksvertegenwoordiging der deelnemende staten moet worden voorgelegd.
Bovendien waren niet al de Staten - inzonderheid niet de neutrale - vertegenwoordigd.
En ten slotte ligt er een groote afstand tusschen een formeel accoord over de
algemeene principes - verondersteld dat ze bekrachtigd worden - en de practische
toepassing er van. Wat dien afstand nog vergroot zijn de belangrijke lacunes die de
overeenkomst biedt. Daar is met name de vaststelling der pariteiten en inzonderheid
de verhouding pond-dollar die niet werden geregeld. Het zou nochtans overdreven
zijn te zeggen dat - zooals de Engelsche professor Pigou het eens uitdrukte - het plan
zooveel gaten vertoont dat het op eerste gezicht den indruk geeft alleen uit gaten te
bestaan. Veeleer dient, met denzelfden professor, het onverwachte resultaat eener
snelle overeenkomst onderlijnd.
Op het actief der overeenkomst kunnen o.m. volgende punten worden genoteerd:
het vrij matige karakter der verzoenende formule die gunstig afsteekt tegenover
het te starre primitieve Amerikaansche plan;
het achterwege laten van een wereldvaluta, waarvoor de tijden nog niet rijp zijn,
alsook van uitgesproken 'imperialistische' eischen;
de positieve vaststelling - natuurlijk onder voorbehoud - der quota, hoe moeizaam
die ook möge geweest zgn;
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de ruime opvatting van het plan dat zich niet uitsluitend op Valuta-technisch terrein
beweegt maar aan het probleem van het herstel der wereldeconomie, van den
wereldhandel en van het krediet de noodige plaats inruimt;
het aanvaarden van een passende verantwoordelijkheid der crediteurstaten in zake
het evenwicht der betalingsbalansen;
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het verzaken aan een te strenge toepassing van het gold-standard-systeem.
Over dit laatste punt heerscht wel een zekere verwarring die niet in de laatste plaate
te wijten is aan haast paradoxale uitlatingen van Lord KEYNES zelf. Waar de geleerde
professor eensdeels het goud als de ruggegraat van het systeem bestempelt, verklaart
hij anderdeels dat het plan met de onttroning van het goud instemt. Geheel
onverzoenbaar zijn beide uitlatingen niet: het gele metaal blijft - om wille van zijn
technische en psychologische foeteekenis - een groote rol spelen; tevens kan de
goudwaarde van een valuta gewijzigd worden indien het bewezen wordt dat daarmee
het handhaven van het evenwicht gediend wordt. Veel zal hier van de practische
uitvoering afhangen.
De bijzonderste verdienste van de overeenkomst is wel - aldus ook KEYNES dat ze aanstuurt op een internationale monetaire inrichting welke niet zonder meer
haar wil kan opleggen doch een forum voor consultaties beteekent dat elken
monetairen maatregel die alleen door nationale zelfzucht werd ingegeven moet
verhinderen of althans bemoeilijken.
En dit leidt tot het derde deel dezer uiteenzetting.

III De zin van het verschijnsel
Noodzakelijke hervorming der instellingen
Om de inrichting van een internationaal muntsysteem in haar logisch verband te
situeeren is het noodig op te klimmen tot een overbekend doch alles overheerschend
feit: de diepgaande wijzigingen tijdens de XIXde en XXe eeuw in de economische
en sociale wereldstructuur ingetreden.
Het is niet overdreven den nagenoeg geheel op materieelen en technischen
vooruitgang geconcentreerden mensch te vergelijken met den leerling-toovenaar die
machten wist op te roepen welke hij niet vermocht te beheerschen(6).
Want de ideeën en de sociaal-politieke instellingen hielden met de materieele
ontwikkeling geen gelijken tred. Tusschen beide heeft zich een ware evenwichtsbreuk
voorgedaan. Het is de taak van onzen tijd dit evenwicht te herstellen. Niet door den
terugkeer tot het 'eenvoudig natuurlijk' leven van voorheen zooals Berdiaeff dit
predikt in 'De nieuwe middeleeuwen' - de geschiedenis kent geen terugkeer - doch
door de hervorming der instellingen.
Deze hervorming moet even diep zijn als de structuurwijzigingen zelf. Wellicht
beteekent zij den ondergang van elk individualisme(7). Zij stelt alleszins het probleem
der internationale betrekkingen.

Naar de vestiging eener wereldorde
(6) (6) Van verschillende zijden werd op het gevaar der materieele overheersching gewezen:
o.m. door KEYSERLING, CARREL. BERDIAEFF en HUIZINGA.
(7) (7) 'Thans treedt de drang naar éénheid, hiërarchie en organisatie in de plaats van een
anarchisch 'atomisme' dat het resultaat is van overdreven individualisme.' (Berdiaeff).
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Immers, de menschen groepeeren zich niet krachtens abstraete formules maar
krachtens de levende, technische en economische werkelijkheid.
De technische ontwikkeling, nu, de aangroei der bevolking (die van Europa is in
den loop ééner eeuw verdrievoudigd) de noodzakelijkheid eener ontzaglijke en steeds
meer gespecialiseerde productie hebben het nationaal verband doorbroken en de
belangrijkste problemen van allen aard op het internationaal plan gebracht. Aldus is,
in feite, een wereldmaatschappij ontstaan.
De gedachte eener wereldmaatschappij is niet nieuw. Suarez erkent reeds haar
noodzakelijkheid. Dat ze wortelt in het natuurrecht, dat ze onderworpen is aan een
zedelijke orde die aan een positieve juridische orde gestalte moet
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verleenen wordt nauwelijks betwist(8). De beperktheid zelve der wereldruimte, die
den mensch levensmogelijkheden moet bieden, dringt ze materieel op.
De practische organisatie dier samenleving, de opbouw dier internationale positieve
juridische orde stuit evenwel op groote moeilijkheden. Mede van de voornaamste is
wel het dogma der volstrekte staatssouvereiniteit - die bron van anarchie zooals
Huizinga ze bestempelt in 'In de schaduwen van morgen'.
Onder den invloed der positivistische rechtsopvattingen werd de juridische aard
van het internationaal publiek recht (jus gentium) een tijd lang in twijfel getrokken:
'de staten hebben alleen die plichten welke ze zich uit vrijen wil opleggen'.
Sedert den aanvang dezer eeuw valt echter een terugkeer te bespeuren tot het
natuurrecht gesteund op de objectieve begrippen van rechtvaardigheid en van
solidariteit, waaraan de souvereiniteit ook onderworpen is. Het recht staat immers
boven hen die het ondergaan, dit is de voorwaarde van het gezag.
De gevolgen dezer nieuwe orientatie der doctrine heeft zich bijzonder doen
gevoelen op het gebied der internationale samenwerking. Aldus voorziet het Statuut
van het Bestendig Internationaal Gerechtshof te Den Haag de toepassing der
algemeene rechtsprincipes door de beschaafde volkeren erkend, wat in tegenstrijd
is met de positivistische rechtsopvatting.
Het verzaken aan de leer der volstrekte staatssouvereiniteit brengt ook de erkenning
mede van de ongelijkheid der natiën. De gelijkheid der natiën - een juist begrip waar
het zuiver rechtsgelijkheid geldt - is een valsen en gevaarlijk begrip wanneer het
wordt toegepast op het plan der internationale samenwerking om aan iederen staat groot of klein - een gelijke deelneming in de werking der internationale instellingen
te verzekeren(9).
In hoever wettigen echter deze theoretische tendenzen de hoop op een feitelijke
juridische wereldorde, op een wereldrecht dat één zou zijn en practisch zou worden
toegepast?
Een Japansche professor(10) stelde reeds die vraag en gaf daarop het volgende
antwoord:
Er dient onderscheid gemaakt tusschen twee categorieën van recht:
de eerste omvat het recht dat nauw samenhangt met den natuurlijken toestand en
met de historische tradities en gewoonten der volkeren: sterk nationaal getint zal dit
recht moeilijk tot één posi tief complex te versmelten zijn;
de tweede omvat het recht dat verband houdt met de 'sociale techniek'' dit berust
op rechtvaardigheids- en nuttigheidsbeschouwingen; het is daarom gemakkelijker
overeen te brengen en neigt zelfs naar eenvormigheid. Zóó is het handelsrecht
bijzonder vatbaar voor unificatie (zeevaartrecht, internationale overeenkomsten over
de cheque en den wissel). De technische aard der materie leidt vanzelf tot 'unificatie'
- zooals dit over 't algemeen met de industrieele techniek het geval is.

(8) (8) Vgl. Delos - La Société Internationale (Doctrine).
(9) (9 Vgl. C. De Visscher. - Quelques nouvelles tendances du droit international. - Ecole des
Sciences Philosophiques et religieuses. Bruxelles 1939.
(10) (10) 'Esquisse d'une théorie du droit mondial', door K. Takana, professor aan de rechtsfaculteit
der Universiteit te Tokio. Annales de 1'Institut de droit comparé. Tome III. Paris. 1938.
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Beteekenis en voorwaarden eener wereldordening in zake valuta
Deze overwegingen nu openen gunstige vooruitzichten wat de ordening in zake
valuta betreft, want niet alleen schijnt deze ordening technisch aangewezen en
juridisch mogelijk; zij is bovendien in 't belang van alle natiën dringend
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noodzakelijk en ligt trouwens in de lijn der algemeene economische ontwikkeling(11).
Daarmee komt ook de diepe beteekenis der valuta-overeenkomst duidelijk naar
voren. Het geldt hier werkelijk een poging van internationale ordening van den
economischen sector. Wellicht is zg een ernstige stap tot nauwere internationale
samenwerking. Dat is ook de zin der woorden van Lord KEYNES die boven deze
bijdrage vermeid staan.
Meteen kennen we ook de voorwaarden voor het slagen van deze poging.
Eéne schijnt reeds bereikt te zijn: het opgeven door de deelnemende staten van de
volstrekte souvereiniteit, de onderwerping aan een gemeenzame tucht en het
aanvaarden der feitelijke ongelijkheid der natiën. Dit is op zichzelf reeds merkwaardig.
Wei zegt KEYNES dat '.. no greater surrender (of their sovereign rights) is required
than in a commercial treaty' maar de actieve tusschenkomst van een superstatale
instelling in de nationale economische en financieele politiek - al wordt die dan ook
vrijwillig aanvaard - is niet apecifiek aan een handelsakkoord eigen.
De bijzonderste voorwaarde blijft nog te verwezenlijken: de leiding en de werking
van de gezagvoerende organen waarvan sprake in het accoord van Bretton Woods
mag niet het resultaat zijn van den wil der sterksten: zij mogen alleen in het teeken
staan der natuurrechterlijke beginselen van rechtvaardigheid en van solidariteit die
ook het economische leven der volkeren dienen te beheerschen. Hiervoor kan men
vreezen, want de toepassing dier beginselen komt niet noodzakelijk neer op het
evenwicht tusschen de machtigste belangen. Van die voorwaarde hangt nochtans het
duurzaam succes van het internationaal muntsysteem af. Het experiment van den
Volkenbond heeft reeds geleerd dat een wereldinstelling die niet los staat van de
politiek der grootmachten(9) weinig leefbaar is en alleszins niet aan haar functie
beantwoordt.
Hier past het woord van Sir Joshua Stamp: 'The world can find no answer to its
problems by the incessant production of programs for changed systems by unchanged
men'.
En dit van Zitelmann: 'Boven de natiën die elkaar bestrijden moet de groote en
diepe gedachte heerschen der menschelijke gemeenschap: zijn we niet alien broeders
en zusters?'.
Zal ooit de droom van Cicero werkelijkheid worden?
'Nee erit alia lex Romae, alia Athenis, alia nunc, alia posthac.'
'Sed et omnes gentes et omni tempore una lex et sempiterna et immutabilis
continebit, unusque erit communis quasi maglster et Imperator omnium Deus'.
15 December 1944.

(11) (11) 'L'expérienoe nous révèle que l'extension des relations humaines s'est faite jusqu'ici par
cercles concentriques qui se superposent suocessivement et progressivement les uns aux
autres, en s'appuyant les una sur les autres. Il n'y a aucune raison pour qu'il en soit autrement
dans l'avenir. L'économie internationale ne peut être que le couronnement d'un édifice à
plusieurs étages dont chacun est soutenu par tous eeux qui sont au dessous de lui'. H.
BROCARD: 'Les Coniditions générales de l'activité économique'.
(9) (12) Vgl. C. de Visscher, op. cit.
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Boekbespreking
Godsdienst
M. VAN CASTER S.J., Het Misoffer, hoogtepunt van ons leven. Eerste
deel: De leer; tweede deel: Overdenkingen en gebeden. - Van In, Lier,
1944, 191 blz., ing. Fr. 15; geb. Fr. 25.
Het is er Schr, niet in de eerste plaats om te doen de ceremoniën en gebeden van de
H. Liturgie der Mis uit te leggen: daarover zijn ook in het Nederlandsch voortreffelijke
werken geschreven. Zijn doel is ons te doen doordringen in den zin van het
offergebeuren: wat bedoelt de Kerk met het H. Misoffer? wat moeten de geloovigen
bedoelen als zij de H. Mis bijwonen? Het eerste hoofdstuk van het eerste deel
behandelt 'het offer in het algemeen'. Het blijkt essentieel te zijn een teeken waardoor
de mensch zijn algeheele overgave aan God betuigt en bewerkstelligt. Het tweede
hoofdstuk ('Het christelijk offer') toont ons de verwezenlijking der offeridee in 'het
offer van den historischen Christus' op het kruis, en in 'het offer van den mystieken
Christus' op onze altaren gebracht; zijn mystiek lichaam, de Kerk, moet zich bij dit
offer aansluiten. Het derde hoofdstuk toont hoe dit geschiedt door 'het meeleven der
Misliturgie'. Hoe dan de H. Mis ons heele leven heiligt zien we in het vierde en laatste
hoofdstuk.
Het meest geschikte middel om dit meeleven der Misliturgie ingang te doen vinden
bij het volk, is de geleide Mis, 'waarbij een voorbidder op de beteekenis wijst van
hetgeen aan het altaar gebeurt en een aangepast gebed inzet, waarop heel de groep
gezamemlijk antwoordt'. Het tweede deel bevat zeven dergelijke missen, waarin
telkens op een andere wijze de grondgedachten van het eerste deel verwerkt worden.
Het werk van Pater van Caster is uit de praktijk gegroeid, zijn methode heeft de
toets doorstaan. Wij kunnen deze keurige boekjes aan priesters en catecheten niet
genoeg aanbevelen. Ontwikkelde leeken zullen er ook voordeel uit trekken.
E. Druwé
Wenceslaus VAN RUYTHEGEM, O.F.M., God aan den mensch. St-Franciscus-drukkerij, Mechelen, 1944, 158 blz.
Een reeks overwegingen over God die de menschen tegemoet komt met de volheid
van Zijn gaven. Zeer mooi zijn de gedachten waarmee de schrijver ons opvoert naar
het beschouwen van God, voltooier van het diep menschelijke in ons. Op vele plaatsen
treft de oorspronkelijke visie waardoor God voorgesteld wordt als ons reddend in
eindelooze liefde.
Dit boek zal vele menschen helpen om het juiste antwoord te vinden op die
onbegrijpelijke goedheid.
Jammer dat het geheel niet in een kernachtiger taal werd gegoten en dat vrij talrijke
taal- of zetfouten voorkomen, als b.v. op blz. 20 verafgodt, op blz. 21 adelijk, op blz.
60 gebeenderen, enz... Waarom ook Kristus, en niet Christus geschreven?
J.B.
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Dr G. GEENEN O.P., Maria Koningin der wereld. De toewijding der
wereld aan O.L. Vrouw, haar voorgeschiedenis en haar bekroning. - 't
Groeit, Antwerpen, 1944, 130 blz., houthoudend papier Fr. 25, houtvrij
Fr. 35.
Dit boek is gegroeid uit een lezing door Sehr. gehouden op de Mariale Dagen te
Leuven 9-11 Augustus 1943; voor de verantwoordende nota's wordt naar het
Verslagboek verwezen. Het bedoelt de voorgeschiedenis te sohetsen van de toewijding
der wereld aan het onbevlekt Hart van Maria door Paus Pius XII den 31en October
1942. Achtereenvolgens gaat Schr. de geschiedenis na van de drie componenten dier
onvergetelijke daad: Maria koningin der wereld (Hfst. I), de vereering van het
onbevlekt Hart van Maria (Hfst. II en III), de toewijdingsbeweging (Hfst. IV-VI).
Het is uiterst leerrijk te zien hoe diep deze drie elementen in de christelijke traditie
geworteld zijn, mogen dan ook de verschijningen te Fatima den Paus de aanleiding
hebben verschaft om de langgewenschte toewijding nu eindelijk te doen.
Schr. houdt zich strikt aan het historisch aspect; misschien wat al te strikt. Op de
Mariale Dagen werd het theologisch-dogmatisch standpunt door andere sprekers
behandeld; voor de lezers van dit boek ware een korte theologische inleiding
wenschelijk geweest. De feiten worden zoo objectief mogelijk weergegeven, op het
gevaar af soms een dorre opsomming van data te worden; toch zal men het wellicht
niet altijd eens zijn met de belichting en beklemtoning van sommige onderdeelen,
b.v. wat de rol van den zaligen Grignon de Montfort betreft (blz. 51 vv.). Lang vóór
dat de H. Pastoor van Ars zijn parochie aan Maria toewijdde (blz. 63) had Olier dat
met St. Sulpice gedaan. Bij verstrooiing wordt (blz. 52) Pater Poiré S.J. onder de
Sulpicianen genoemd en 1904 voor 50e verjaring der verschijningen te Lourdes
gehouden (blz. 89): de dogma-verklaring der onbevlekte Ontvangenis geschiedde in
1854; de verschijningen vonden pas vier jaar later plaats. Die onvermijdelijke vlekjes
nemen niet weg dat we P. Geenen dankbaar zijn voor zijn degelijken arbeid en zijn
boek aan allen ten zeerste aanbevelen.
E. Druwé
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Taal- en Letterkunde
André DEMEDTS, Het heeft geen belang. - Korenaren 5, De Kinkhoren,
Brugge, 1944, 481 blz., gen. Fr. 85, geb. Fr. 100.
'Ons hopen, ons streven, ons heimwee, ons werk, onze liefde en ons leed, het heeft
geen belang. Het is alles even nutteloos' (blz. 477). Met deze woorden (cfr. blz. 481)
legt de auteur den geest vast waarin hij dit boek schreef: niets van dit leven heeft
belang, behalve het leven zelf. Voorrang of onrochtvaardige behandeling (cfr. blz.
94, 146), zonde of liefde: alles heeft slechts een tijdelijke waarde en wordt spoedig
onbelangrijk; getrouw, dapper en vertrouwvol moet eenieder de kronkelingen volgen
van zijn geheimzinnigen levensweg. En zoo bevat deze roman een leer van
onthechting en moed, van oprechtheid en naastenliefde, van eerbied voor het dieper
leven met verwaarloozing van het oppervlakkige: een volkomen aanvaardbare leer,
even getint met strijdbare overdrijving en weemoedige ontgoocheling.
Zulke levenshouding is, voor den hunkerenden Demedts die steeds afrekenen wil,
een merkelijke vooruitgang; maar niets is àf. Het diepere leven, waarin hij schuilen
wil, vermengt vitalisme en deemoed; doch waar ligt de nadruk? Het stelt al het
oppervlakkige als relatief voor, zonder echter het grondig-absolute nog te openbaren.
Het wordt een tweede sfinks, dreigender en donkerder dan de eerste, die eens te mee,
zieltogen moet. Zoekend heeft de auteur véél gevonden; maar àlles nog niet.
Ook de conceptie, structuur en uitwerking van dit lange verhaal wijzen op een niet
geringe vordering. Het parallelschema, dat eenerzijds Meester Paul de Ruyter optreden
laat met Freule Aswijn van Rieth; de tegenstelling tusschen Fred en Sjoors van
Damme en daartegenover het dienstpersoneel van De Ruyter, Polydoor en Clarisse:
van een ingewikkelde intrigue houdt de regisseur de draden goed in handen, en met
een groote verscheidenheid van belichting en groepeering verloopt zijn spel. Maar
nog leven al deze gestalten te duidelijk het leven dat de auteur hun inblaast; nog
missen zij een volstrekt eigen geschakeerd temperament; nog maken de feiten en
toestanden den indruk als zouden zij romantisch bedacht zijn, eerder dan overtuigend
werkelijk.
Taal en stijl komen evenmin vlekkeloos voor. Ons veelvuldig voorbehoud echter
'heeft geen belang'. Want daadkrachtig, oprecht en onbeschroomd vordert Demedts
op zijn kunstenaarsweg, naar het geheim toe van schoonheid en leven.
Em. Janssen
Dr K. VAN ACKER, Vlaamsche temperamenten. Standaard-Boekhandel, Antwerpen, 1944, 120 blz., geb. Fr. 48.
Sedert jaren bestudeerde Dr. Van Acker de temperamenten van Vlaamsche
kunstenaars; hier bundelt hij zijn voornaamste opstellen, en de resultaten zijn
overtuigend. Uitgaande van de karakterkunde van E. Kretschmer, onderscheidt hij
cyclothyme en schizothyme temperamenten; hij onderscheidt ook, naar den
lichaamsbouw, het pycnische, het leptosome en het athletische type; hij stelt tenslotte
vast dat bepaalde geesteszieken 'door hun temperament ziek zouden zijn' (blz. 12).
Van deze beginselen wordt de toepassing gemaakt: op de cyclothymen Gezelle,
Ruusbroec, Hugo van der Goes. Theodoor van Rijswijck; op de schizothymen Van
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Ostaijen, Elsschot, Rodenbach. Volgen een psychopathologische studie over de
persoonlijkheid van Van de Woestijne, en een waarschuwing tegen de
pseudo-menschenkennis in Walschap's roman Adelaïde.
Van dezen bundel dient veel goed gezegd. Hoezeer ook aanleunend bij Kretschmer,
gaat Van Acker zijn eigen gang; hoezeer ook uitgaande van een theorie, verdiept hij
zich in de schijnbaar allergeringste realia; hoeveel belang ook hechtend aan de
temperamentkunde, kan hij een karakterstudie toch heel anders uitwerken. Maar de
groote verdienste ligt in de even sekure a1s besliste, even persoonlijke als
gemotiveerde diagnose: wie verder Gezelle of Van de Woestijne, Elsschot of
Rodenbach bestudeeren wil, kan zijn uitspraken niet meer voorbij.
Hij heeft ook 'les défauts de ses qualités': onder den onafhankelijken beoordeelaar
steekt de polemist de ooren soms op, en bepaalde uitspraken vallen dan hard en
brutaal. Te duidelijk ook zijn zulke studiën, voor den geneesheer, bijkomstig werk;
zelden werden ze voldoende geschakeerd en heelemaal voltooid. Toch treffen we
nergens een grove vergissing aan, - en al staat zulk werkje eigenlijk buiten de
literatuur: de letterkundigen vooreerst zullen er omzichtigheid bij leeren,
menschenkennis en zelfs artistieke penetratie.
Em. Janssen
Oskar VAN DER HALLEN, Spiritualistische epiek. Beschouwingen
over den katholieken roman 1920-1940. - Standaard-Boekhandel,
Antwerpen, 1944, 176 blz., gen. Fr. 38, geb. Fr. 55.
Eens te meer werpt Oskar van der Hallen, die reeds Vijftig jaar katholieke letterkunde
in Vlaanderen publiceerde, zich op als historicus en essayist over de moderne
katholieke literatuur. Hij beschouwt alleen den roman; maar dezen in alle landen. In
zijn nieuw werk een geschiedkunstig overzicht of een essay? Noch het eene noch
het andere, en deze onbesliste tweeslachtigheid stemt ons reeds wantrouwig.
Het is in drie deelen verdeeld, waarvan het eerste - Gevoels- en
gedachtenproblemen der hedendaagsche literatuur (blz. 7-47) - voor een inleiding
moet doorgaan. Maar hoe verward en vaag! hoe weinig sekuur gesteld! hoe onvolledig
en willekeurig! Met genoegen lezen we de bewering dat alleen de zedelijke zuivering,
de heiliging van den mensch
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het verval van den roman zal tegenhouden (blz. 40-42); wij noteeren de voorstelling
van het werk als een poging om 'aan de hand van enkele werken de uitstraling van
het christelijk spiritualisme na te speuren' (blz. 45); we buigen even voor de leuze:
christelijk humanisme (blz. 46-47).
Het tweede en het derde deel bieden ons een gecommenteerd inventaris aan van
de groote romanciers en hun werken. Ze dragen als titel: Geloof en moraal als
thematisch motief in den roman (blz. 49-106) en Dichters der bovenzinnelijke realiteit
en der mystiek (blz. 107-173); welke verdeeling teruggaat naar volgenden tekst uit
het eerste deel: 'Thematologisch gezien worden ervoor de christelijke epiek drie
mogelijkheden erkend. Deze romans die de zondige wereld beschrijven en het
heimwee naar het Rijk Gods als gevolg dezer 'felix culpa' (Mauriac, Baumann). De
christelijke en anti-christelijke machten die in het hart van den mensch een verwoeden
en niet zelden onbeslisten strijd leveren: het thema dat het meest voorkomt in de
katholieke romans. En ten slotte de romans die als menschelijke interpretatie kunnen
gelden van Gods woord' (blz. 42-43). Doch hier weer treft ons, met de slordige en
onvoltooide uitdrukking, de onvaste gedachte. Want op welk beginsel berust deze
verdeeling? En, nadat ze drieledig was aangekondigd, waarom wordt ze tweeledig
uitgewerkt? Een uitwerking overigens, waarbij, we ons herhaaldelijk afvragen waar
we precies staan en wat nog komen moet.
De belezenheid van Van der Hallen is veel grooter dan de onze; over verscheidene
gedeelten van zijn uiteenzetting kunnen wij niet oordeelen. Waar contrôle mogelijk
is, voldoet zij ons niet altijd: zoo voor Mauriac (blz. 68-73), voor Herman de Man
(blz. 92-93), voor Chesterton (blz. 94-95); eenigermate voor Timmermans (blz. 27),
Alain-Fournier en Van Eeden (blz. 39). En in het algemeen vinden we de
karakteristieken zoo weinig bepaald, de voorstelling zoo weinig scherp en precies,
dat we over een ons onbkenden auteur toch eigenlijk niets vernemen.
De auteur schreef, over een uitgebreid en belangrijk onderwerp, enkele bladzijden
journalistiek. Slechte journalistiek dan nog, duister en weinig boeiend! Naar een
cultuurhistorisch, wijsgeerig en religieus kader keek hij weinig om; zijn begrippen
over aesthetica en over mystiek trok hij niet in het klare: hij schreef er op los, en in
het psychologisch benaderen en aanvatten van auteurs en werken lijkt zijn
voornaamste begaafdheid niet gelegen. Hij faalde.
Onvoorwaardelijk vereenigen wij ons, dat spreekt, met de algemeene strekking
van dit werk. Volmondig beamen wij ook de inspireerende hoofdgedachte: 'dat de
mensch slechts mensch is in de katholieke wereldorde' (Muckermann, blz. 168).
Maar de auteur neme ons deze afwijzende kritiek niet kwalijk; voor een historicus
en essayist in de wereldliteratuur stellen we andere eischen.
Em. Janssen
Peter DOERFLER, Apollonia-trilogie. - I. Het lampje van de 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.
De vertaling van dezen Zwabischen heimatroman kan ons alleen verheugen. Hij
verhaalt hoe Apollonia, de oudste dochter van den Esschenmolenaar, den molen en
het bedrijf beschermt en bewaart voor het komende geslacht. Een groot en strijdbaar
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bestaan, vol van kamp en beproeving, van vreugden soms en een diep geluk; een
bonte wereld, waarboven Apollonia uitsteekt als een veilige kracht, later als een
ongenaakbare heldin, bijna een heilige! Het verheugt ons dat zulk boek verspreid
wordt: een triologie die, hoewel anders van toon, de groote bekende trilogieën
minstens evenaart; een katholiek gewrocht, dat evenzeer getuigt van menschenkennis
als van een intens geloofsleven. Het is geen boek voor kinderen, zelfs niet voor
halfvolwassenen; het vergt rijpheid van geest en levenservaring: dàn pas kan men er
zich aan voeden.
De vertaler leverde goed werk, al blijft zijn taal, naar onzen smaak, te
Zuid-nederlandsch getint. Afgezien van het té groote getal zetfouten, is de uitgave
heel verzorgd.
Em. Janssen
Leo SIMOENS, Vlaamsche dichters bidden. - De Kinkhoren, Brugge,
1944, 140 blz., Fr. 38.
Het doel dat L.S. bij het samenstellen van deze bloemlezing voor oogen stond is uit
de Verantwoording die het boekje inleidt, onmiddellijk duidelijk: 'Aanleiding er toe
was de meening, dat het huidige Vlaanderen afvallig wordt van zijn verankerd geloof,
m.a.w. (dat) het niet meer, of althans minder, bidt. Deze bundel wil hiertegen een
zekere reactie zijn: hij wil door de hierna volgende gebeden aantoonen dat in essentie
ons Vlaanderland nog een biddend Vlaanderland is gebleven'. Om dit te bewijzen
heeft L.S. een 90-tal gedichten samengelezen uit het werk van nog levende Vlaamsche
dichters, gekende, minder gekende en ongekende. In tegenstelling met andere
bloemlezingen van dien aard, die onder de benaming religieuze poëzie soms verzen
opnemen die met religiositeit maar weinig te maken hebben, getuigen veruit de
meeste opgenomen stukken ongetwijfeld van een godsdienstige inspiratie. Doch niet
alle zijn eigenlijk gedichten te noemen. De poëtische waarde van vele stukken is
gering en de ondefinieerbare toovertik die een gebed, hoe oprecht ook, tot poëzie
maakt, is in vele afwezig. Niet iedereen, die in maat en rijm 'Heer, Heer' roept, is
reeds een religieus dichter. Al is dan deze bloemlezing wel een bewijs voor den nog
immer aanwezigen godsdienstzin bij Vlamingen die verzen maken - als zoodanig is
zij dan ook een zinvol document - voor de poëtische vormkracht dezer Vlamingen
is zij dat minder. Het is trouwens a priori in elke literatuur te verwachten, dat echte
religieuze poëzie zeldzaam zal wezen, en dit om de hooge eischen, die aan een gedicht
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gesteld worden eer het aan deze schoone benaming beantwoordt. De beste gedichten
van den bundel zijn die van Marnix Gijsen, Wies Moens en M. Brauns. In een gedicht
van dezen laatste (blz. 13) is een erg ongelukkige drukfout geslopen:
'Hoe alles zingt; hoe Gij den regen hoort
die door de windgoot van de nachten boort'.

Er moest staan: windgrot.
L. Vander Kerken
Theo VAN STICHEL, Het lieflijk kleed. - Oostlandreeks 14,
Michiels-Broeders, Tongeren, z.j., 38 blz., gen. Fr. 32, geb. Fr. 40.
Het bundeltje is blijkbaar de neerslag van een eerste poëtische, nog zeer
impressionistische contactname met de aanschouwbare wereld. De dichter laat zich
nog te zeer door de mogelijkheden van uiterlijke beschrijving verleiden en te weining
nog worden zijn gedichten door een diepere intuïtie gedragen. Sommige plotse leuke
opnamen van de werkelijkheid hebben wel hun eigen bekoorlijkheid maar zijn wellicht
een te gemakkelijk succes. Met dit al mag men aan het bundeltje een zekere
oorspronkelijke frischheid niet ontzeggen.
L. Vander Kerken
Gery HELDERENBERG, Tobias. - De Kinkhoren, Brugge, 1944, 68 blz.,
Fr. 125.
Het valt doorgaans niet mee een bijbelsch verhaal poëtisch te bewerken. Al te vaak
hebben die dingen in de soberheid van den oorspronkelijken tekst reeds hun
definitieven vorm gevonden en laten zij zich verder niet graag verliteraturen. - Dit
werk van G.H. is een poëtische weergave van het boek Tobias. Het is geschreven in
het voor langere gedichten zoo geschikte vijfvoetige vers. G.H. maakte er een zeer
leesbaar poëtisch verhaal van; een eigenlijk epos is het niet geworden, en kon dat
ook niet: de epischlitteraire mogelijkheden van het boek Tobias waren daarvoor ten
slotte te beperkt. Het werk heeft meerdere goede momenten en is als dichterlijke
herschepping wel geslaagd, doch over het algemeen verloopt het nogal egaal en
zelden stijgt het tot hoogere toppen van schoonheid.
L. Vander Kerken
Anton VAN DE VELDE, Nele vaan Ingedal. - Vlaamsche Boekcentrale,
Antwerpen, 1944, 410 b1z., gen. Fr. 69, geb. Fr. 85.
Nele van Ingedal lijkt zoo wat als de katholieke tegenhanger bedoeld van Ch. De
Coster's of Jan Eekhout's Uilenspiegel. Deze Tijl Klauszoon, eveneens van de
zestiende eeuw, neemt het tegen de Calvinisten op evenzeer als tegen de Spanjaarden,
en zijn gemalin Nele van Ingedal, van adellijke afkomst, wordt de heldin en het
symbool van volksche trouwe.
Anton Van de Velde, de sprankelende dichter van Tijl I en Tijl II, moest dit boek
wel schrijven. Als in een wervelwind voert hij ons mee: in de zotte, vroede, amoereuse
(heel dikwijls levensgevaarlijke) avonturen van Tijl en Nele, van Lamme Goedzak
en zijn Belle, van Pieter Brueghel en zijn Mayken, van Cobbe Maljoen en Akke
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Sereuys, in Vlaanderen, te Antwerpen en te Brussel; het epos van een volk in nood,
een volk uitgezogen, verhongerd, uitgemoord, en dikwijls erkent het niet wat hem
tot vrede strekt.
Alleen de taalvaardige, de onuitputtelijke, de grondig katholieke en overtuigd
volksche Anton Van de Velde kon zoo'n werk aan. Toch bracht hij ons geen
meesterstuk; dat verhinderde zijn luchtige virtuositeit. Met een zwierig gebaar geeft
hij een schitterende improvisatie ten beste; maar onbesnoeid, niet doorproefd, weinig
bezonken, nogal wanordelijk en disparaat. De pluim op Tijl's hoed is te groot en
wuift te breed; de auteur vergeet dat een nationaal epos een veel inniger bezinning
onderstelt een veel strengere zelfkritiek, een tikje meer bezadigdheid, een dieperen
offergeest.
Aan den zoo knappen auteur en zijn zoo oorspronkelijk werk brengen we nochtans
graag hulde en bevelen het boek warm aan. Maar niemand noeme het hoogstaande
literatuur!
Em. Janssen
Stephanie CLAES-VETTER, Haar eigen weg. Roman. - 'De Kinkhoren',
Brugge, 1944, 244 blz., Fr. 45, geb. Fr. 60.
De omstandigheden waarin de heldin van den roman 'haar eigen weg' betreedt, zullen
bakvischjes in verrukking brengen: in een verarmde adellijke familie van Gelderland,
met streng katholieke tradities, wil een beslist en levenslustig meisje zangeres worden;
om zich onafhankelijkheid te verzekeren huwt zij een rijk doch burgerlijk Belgisch
nijveraar, en wordt een gevierde opera-ster van de 'Monnaie'. De roman wint echter
gaandeweg aan diepte, en groeit uit tot den zielestrijd van de vrouw die, zonder liefde
gehuwd omwille van haar carrière, in die carrière echte liefde leert kennen.
Plichtsgevoel en liefde voor haar gezin vrijwaren haar voor den val; doch ook haar
ziel moet gelouterd worden, en door veel lijden en beproeving, door liet verlies, in
het begin van dezen oorlog, van degenen die haar het dierbaarst waren, wordt zij 'de
sterke vrouw', waarvan de H. Schrift spreekt.
Een met talent geschreven, goede en katholieke roman.
A. Deblaere
M. BRAUNS, S.J., Zangen van onmacht. Verzen. - De Kinkhoren,
Brugge, 1944, 122 blz., geb. Fr. 70.
M. Brauns is beslist geen louter aestheet in den beperkt vormelijken zin, dien deze
benaming - te recht of ten onrechte, het doet er niet toe - nu eenmaal gekregen heeft.
Hij is meer dan dat. Hij wil een dichter zijn van het leven en is dat ook. Zijn poëzie
wordt gevoed door het zaligmakend geloof in het primaat der werkelijkheid, niet van
een werkelijkheid, die door een verschrompelde ervaring tot alledaagsche
menschelijke bruikbaarheid geknot werd, maar van de werkelijkheid, zooals ze wijd
en verre ons wezen omspoelt en de ziel belegert met haar geheimen van Gods nopende
liefde en verholen aanwezigheid. De schoonheidservaring is bij een dergelijke
instelling niet het eerste moment. Niets is een dergelijke houding zoo vreemd als een
zich dadelijk verlustigen in subjectieve impressie.
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'Och waarom zouden wij als kinderen spelen
rondom de boomen van ons eenzaam hart?
Wij luistren toch niet naar de vogelkelen
die stillend fluiten...' blz. 24)

Zij wil de aanstroomende vloeden der wezenheid niet tegemoet treden op het veilige
strand der loutere aesthesis met alle waarborg voor drooge voeten, maar zich eerst
wagen en werpen in de stijgende zee om in de innerlijke diepte der werkelijkheid
zelf de schoonheid te gaan plukken als een kostbare parel, die daar fonkelt met de
eigen groen-donkere kleuren, die aan de oppervlakte vergaan of slechts kuntsmatig
behouden worden.
'o Eindlijk groot, met gretig-grijpende handen,
weg van de lichte takken uit uw tuin,
o leven, heen te schrijden naar het duin
waar God, groot, als de zon in zee, gaat branden.' (blz. 105)

Het is geen toeval dat een dergelijk poëtisch avontuur zichzelf tracht te duiden als
'Zangen van onmacht'. Wat immers de geest in dit vraagstuk ervaart is wel op de
eerste plaats de eindeloosheid van zijn diepste levensverlangen en tevens de
ontoereikendheid van zijn uiterste poging.
'Gij gaat alleen staan tegen 't open raam
om met uw trotsche hart den nacht te tarten.
Dat alles is het duister, dat al is
de duistere leegte en de wildernis
waartegen gij uw hart laat kloppen...' (blz. 27)

Doch de onafwendbaarheid en bijgevolg de onfeilbaarheid van het verlangen behoeden
deze ontoereikendheid voor een steriel zwichten en slaan uit de ervaring der onmacht
zelf den zang - den tot jubel stijgenden zang, omdat aan eigen kleinheid de
overstelpende goedheid van al wezen werd gemeten en in de onverzaadbaarheid van
alle mensch-zijn de nooit omvatte en verborgen aanwezigheid van God werd
gevonden.
'Geheim, Geheim, Gij omringt mijn mijn oogen...' (blz. 43)
'En Gij verlangt U hevig mee te deelen,
Gij klopt als bloed achter den dunnen wand.' (blz. 37)

En het is het schouwend bezit dezer unieke ontdekking dat alle zangen van de in
wezen steeds religieuze 'onmacht naar de menschen' en 'onmacht ter schoonheid' ten
slotte verstilt tot 'eindzangen' van goddelijke 'vreugde en berusting':
De avond is niets dan geluk meer,
Uw hart werd de vogel die zingt.'
(blz. 119).

Schoonheid is steeds een ervaring van het oneindige binnen den vorm van het eindige
zelf. Het eigene van de poëzie van M. Brauns is, dat hier dit eindige dadelijk in zijn
volle personalistische realiteit wordt gegrepen, hoe natuur-symbolisch en
natuurgevoelig zich deze ook kleuren mag. En ten tweede, dat het door de dynamiek
der beleving steeds weer tot zijn uiterste spanning wordt opgevoerd. Gevolg hiervan
is, dat zijn gedichten moeilijk in het geheel van hun structuur onder de te nauwe
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benaming van 'poésie pure' te vangen zijn. Eerder het omgekeerde doet zich voor:
de gedichten veroveren in zichzelf het moment de zuivere poëtische schouwing en
zijn meteen de vitale weergave van die verovering. Het eigenlijke gedicht wordt
m.a.w. pas in het gedicht geboren. Voor een kunst die groeit uit den vruchtbaren
grond van het leven zal dit trouwens altijd het geval zijn. Men denke maar aan de
poëzie van Henriette Roland Holst. Het zou bijgevolg maar weinig zin hebben het
poëtisch gehalte van elk afzonderlijk gedicht te willen afwegen, en nog minder van
elken aparten versregel. Veeleer is het de totale structuur die hier primeert, het wijde
rhythme dat elk gedicht opstuwt naar een hoogtepunt van schouwing en anderzijds
ook alle gedichten in één stroomende eenheid omvat, en op wiens rijzende en zinkende
toppen telkens weer het leven openbloeit tot schoonheid.
Terwijl Brauns' eerste bundel, door Bernard Verhoeven ingeleid, eerder een
omvangrijke bloemlezing was, werd dit nog lijviger werk geconcipieerd als een groot
geheel. De muzikaliteit die de gedichten doorzingt is wellicht machtiger en tevens
zachter geworden en gaver met de visie vervloeiend. De verstechniek heeft aan
soepelheid gewonnen en de strofische bouw wordt met knappe hand gevoerd.
L. Vander Kerken

Kunst
J. VAN ACKERE, Inwijding in de meesterwerken van het klavier.
Standaard-Boekhandel, Antwerpen, 1944, 200 blz., Fr. 45.
Dat dit werk, volgens het getuigenis van den schrijver zelf, geboren is uit vele uren
bij de werken van de groote meesters doorgebracht, zal niemand durven loochenen,
die zich ooit ernstig op de studie der muziek heeft toegelegd. Smaakvol geïllustreerd,
vol suggereerende bladzijden, in een verzorgde taal geschreven, leest het zeer
aangenaam. Omvangrijk als een muziekgeschiedenis is het niet; zoo werd het ook
niet bedoeld. Is de periode der klassieken in een ietwat te gezocht bloemrijken stijl
gesteld, in een te geleerde en abstracte terminologie, het overige is des te soberder,
zakelijker en kernachtiger uitgedrukt. Van paedagogisch standpunt beschouwd, is
het een boek van groote waarde: niet alleen voor de conservatoria, maar voor alle
minnaars van klassieke muziek en voor vele kunstlievende kringen en families.
Jammer dat al de aangehaalde werken niet even eenvoudig en aangenaam uitgelegd
worden als b.v. de Sonate K.V. 576 van Mozart, of het scherzo van Mendelssohn.
Waarom niet vaker een woordje kaderontleding en beschrijving, zooals voor de
ongeëvenaarde: 'La Maja e[...] ruisenor' van Granados? Doch betere,
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korte psychologische analyse van Chopin zal men moeilijk ontdekken.
Schrijver heeft zich moeten beperken, wat we begrijpen en meteen betreuren.
G. Garmijn
Paul VAN CROMBRUGGEN, Kinderliederen. - Boekuil en Karveel,
Antwerpen, z.j., 11 blz., Fr. 22,50.
Paul VAN CROMBRUGGEN, Negen geestelijke kinderliederen, Wees
Gegroet, tekst van Camille Melloy. - Boekuil en Karveel, Antwerpen, z.j.,
11.blz., Fr. 22.50.
Specifieke kinderliedjes voor kinderen van 3 tot 7 jaar. Uiterst eenvoudige melodieën,
zooals het hoort voor kinderen van dien ouderdom, met een niet ingewikkelde,
vroolijke, entrainante begeleiding. Dit bundeltje hoort thuis in alle kindertuinen.
In zijn Negen geestelijke kinderliederen heeft de componist gansch het Wees
Gegroet getoonzet. Fijne, gewijde gezangen, ontdaan van alle gezochtheid. Een
bundeltje vol afwisselende, zalvende melodieën met origineele, goed aangepaste
begeleidingen Uitstekend voor kinderen van 8 tot 14 jaar.
G. Garmijn
Lambert AERTS, De Aanbidding van het Lam Gods, een kunst-kritische
studie over het meesterstuk der gebroeders van Eyck, met 62
buitentekstplaten. - Tweede vermeerderde uitgave. Pro Arte, Diest, 1943,
64 blz., gekart. Fr. 65.
Dat na zoo korten tijd reeds een tweede uitgave van dit boek moest bezorgd worden,
bewijst reeds genoeg, dat de eminente waarde van deze Van Eyck-studie aan de
Vlaamsche lezers niet ontgaan is. Ze is veruit de beste studie die over Van Eyck
bestaat, en voor een begrijpen der Aanbidding is ze onmisbaar. Cfr. Streven IX,
(Aug., 1942). blz. 537.
L. Vander Kerken

Geschiedenis
F.L. GANSHOF, Vlaanderen onder de eerste Graven. Standaard-Boekhandel, Antwerpen, 1944, 125 blz., gen. Fr. 38, geb. Fr.
52.
De laatste twintig en vooral de laatste tien jaren heeft de studie van Vlaanderens
geschiedenis van het midden der IXe tot het begin der XIIe eeuw, ons beeld van die
tijden totaal gewijzigd. Langen tijd nam men aan, dat de koning van West-Francië,
Karel de Kale (840-877), het markgraafschap Vlaanderen had opgericht en aan
Boudewijn den IJzeren geschonken in 864/66. Welnu in 1935 kwamen, tegelijkertijd
en onafhankelijk van elkaar, Sproemberg te Berlijn en Grierson te Cambridge tot het
besluit, dat Boudewijn de IJzeren slechts graaf van een kleine gouw of pagus was
geweest - de gouw van Terwaan volgens den laatsten, den pagus Flandrensis, d.i de
streek tusschen Brugge en den IJzer, volgens den eersten. Sindsdien heeft de 'Gentsche
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School'. eenmaal door den grooten Henri Pirenne gesticht, de leiding genomen in
het haar van nature toekomend wetenschappelijk onderzoek nopens de eerste eeuwen
van het graafschap Vlaanderen. Onder de stuwing van Prof. F.L. Ganshof, hebben
verscheidene Gentsche historici met een wonderbaren ijver en doorzetting en een
even scherp critisch inzicht deze studie vernieuwd. De voornaamste onder hen, Dr.
J. Dhondt, die reeds een tiental publicaties aan dit onderwerp wijdde, meent dat
Boudewijn de Yzeren een heel wat belangrijker graaf was dan Sproember,g het laat
voorkomen in zijn vroeger toonaangevende studie (Die Entstehung der Grafschaft
Flandern 864-892, verschenen in 1935) en vermoedelijk het markgraafschap bekleedde
dat Karel de Groote reeds langs de kust oprichtte, en, dat Boudewijn II (879-918),
zijn zoon, op het vorstendom Vlaanderen eigenmachtig de hand legde in 883, na het
afebben der Noormannenivallen. Ook voor de Xe en de XIe eeuw werden verrassende
vondsten gedaan.
'Vlaanderen onder de eerste Graven' van Prof. F.L. Ganshof, waarvan het
handschrift in Sept. 1943 klaar kwam. verscheen kort na Dr. Dhondt's: 'Korte
Geschiedenis van het Ontstaan van het Graafschap Vlaanderen' van Juni 1943 (2e
druk), en brengt dus, gezien de samenwerking tusschen professor en leerling, behalve
een paar kleine varianten, geen nieuwe gegevens. Het verschil tusschen de twee
uiterst degelijke studies ligt elders. Dr. Dhondt bepaalt zich bijna uitsluitend tot den
politieken factor, en gaat slechts tot de machtsovername van Robrecht den Fries in
1071; Prof. Ganshof integendeel behandelt ook het economisch en sociaal, het
kultureel en godsdienstig leven in Vlaanderen, en bestrijkt het Vroeg-Vlaamsche
tijdvak tot de troonsbestijging van Dirk van den Elzas, in 1128, waarmee 'een gansch
nieuwe periode in de geschiedenis van Vlaanderen' (blz. 109) begint. De sinds lang
gewaardeerde hoogleeraar van Gent geeft er telkens weer in zijn uiteenzetting blijk
van, de geschiedenis van de omliggende landen terdege te kennen en kan aldus af
en toe een reliëf gevende vergelijking van Vlaamsche toestanden met buitenlandsche
maken; iets wat nog ontbreekt bij den jongen Dr. Dhondt. Het exposé van Prof.
Ganshof, in tegenstelling met H. Pirenne in zijn: Histoire de Belgique, kent, en
terecht, een belangrijke plaats toe aan den godsdienstigen factor.
Bij het lezen, voelt men, en soms pijnlijk, dat dit werk een vertaling is, op last van
den auteur gemaakt. De Fransche tekst verscheen eenige maanden vroeger, in de
collectie: 'Notre Passé'. Wij lezen er van 'een geslacht, dat aan Karel den Kale graven
van Laon heeft geleverd' (blz. 11), in plaats van: geschonken; van 'andere heiligen
die men in kerken en kloosters aanbad' (blz. 76), voor vereerde, enz. Mogen wij nog
wijzen op een paar storende drukfouten: Karel de Kale stierf niet in 887 (blz. 12)
maar In 877, en Boudewijn III overleed in 962 en niet in 952 (blz. 23). De mooie
kaart van 'Vlaanderen omstreeks 1100', de genealogische tabel van de Vlaamsche
dynastie, de bijna volledig nieuwe illus-

Streven. Jaargang 12

62
tratie, en de uitvoerige bibliographie van de studiën over Vlaanderen tot 1128,
verhoogen ten zeerste de waarde van dit merkwaardig werk.
De 'Gentsche School' neemt met eere de degelijkheid over van haar stichter Henri
Pirenne. Wat zij echter nog niet heeft kunnen veroveren is diens geniale synthetische
kijk en meesterlijke stijl. De huidige historici trekken nog niet genoeg de lijn tusschen
strict wetenschappelijke publicatie en de op degelijke voorstudie steunende vlotte
vulgarisatie. Voor een leek in de geschiedenis is een middenweg tusschen de twee
niet prettig te bewandelen.
Wij sluiten met een wensch: Mocht over enkele jaren, na nog heel wat
navorschingen op dit zoolang verwaarloosde terrein, de 'Gentsche School' aan ons
Vlaamsche volk als mooi geschenk aanbieden, een 'Geschiedenis van het graafschap
Vlaanderen' van zijn ontstaan in 862 tot aan de inlijving in het Boergondisch
statencomplex in 1384!
M. Dierickx
Dr P.E. VALVEKENS, O. Praem., Philips II, Koning van Spanje, Vorst
der Nederlanden. - Reeks: Historische Bibliotheek De Kinkhoren, Brugge,
1944, 239 blz., gen. Fr. 75, geb. Fr. 95.
Een boek over onze tragische XVIe eeuw, dat gewichtig keerpunt in onze nationale
geschiedenis, is altijd welkom, en is het nog veel meer als het van een auteur komt,
die zoo beslagen en thuis is in de zestiende-eeuwsche kronijken. Al te veel wordt de
geschiedenis geschreven, dank zij de gedrukte bronnen, terwijl dan toch zoo vele en
zoo gewichtige documenten nooit werden nagezien, laat staan uitgegeven. Dat P.
Dr. Valvekens, de geduldige wroeter en gewetensvolle archivaris, ons nieuwe
gegevens zal aanbrengen, mogen wij dan ook a priori verwachten.
De groote verdienste van dit boek is, een nieuwen klank te laten hooren in het
oordeel over Philips II, vorst der Nederlanden (1555-1598). Deze Spaansche Koning,
onder wiens ongelukkig bestuur de scheiding van Noord- en Zuid-Nederland werd
begonnen en bestendigd, stelt men gereedelijk voor als een tiran, die teruggetrokken,
als een misantroop, in zijn somber Escoriaal leefde, en van uit het verre Spanje
koelbloedig leven en goed van zijn Nederlandsche onderdanen opofferde aan zijn
grootheidsdroom. Nu schildert de auteur - hierin het lichtende spoor volgend van
Pfandl, met zijn 'sensationeel' boek over Filips II - den zoon van Karel V af als 'een
diepgeloovend man, een gestreng en loyaal heerscher en een karakter vol minutie'
(blz. 232), wars van alle tirannie, gewetensvol in het nastreven van een doel en het
uitkiezen van de middelen, als een teedere echtgenoot en een hartelijke huisvader,
ten slotte als de groote voorvechter van de 'kerstenhede'. Zijn groote karakterfout is
geweest, aldus de auteur: 'hij kon blijkbaar niet, voor lengte van jaren,
onvoorwaardelijk vertrouwen schenken aan zijn beste medewerkers' (blz. 197):
onbestendigheid dus. Wij kunnen daar gerust zijn onbeslistheid en eeuwig dralen
aan toevoegen. Zeker is dit beeld historisch heel wat juister dan het traditioneele.
Zijn mislukken schrijft de auteur toe, aan het feit, dat hij geen geluk had in het
leven: 'Koning Philips was, zooals men bij herhaling kan vaststellen, oprecht een
pechvogel' (blz. 171). Zou de grondreden hier niet liggen: Philips, in het
absolutistische Spanje opgevoed, had hoegenaamd geen kijk op het bestuur van de
Nederlanden, waarin de Staten, het volk zooveel hadden te zeggen; hij kende noch
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de taal, noch het gemoed, noch de diepste verlangens van de Nederlanders, en heeft
nooit de sympathie van zijn onderdanen hier kunnen winnen, die Keizer Karel op
zoo unieke wijze bezat! Vandaar de schromelijke vergissingen in het beoordeelen
van trouwens uiterst ingewikkelde toestanden, en het aanwenden van glad verkeerde
middelen, zooals de repressie van Alva.
Naast deze kleine tekortkoming in het uitbeelden van den held van het boek, maakt
o.i. de auteur een grooter fout in het voorstellen van Philips' antagonist in de
Nederlanden: den Zwijer. Deze had wel meer op het voorplan mogen staan, terwijl
hij nu telkens weer moet aangevoeld worden van uit de omgeving van den Spaanschen
koning. Een paar aanhalingen geven de strekking weer: Oranje is de man 'die te allen
tijde bereid is geweest een deel der Nederlanden aan Frankrijk uit te leveren - op
conditie, dat hij zijn persoonlijke ambitie kon voldoen' (blz. 158, vgl. 161 en 163 164); en zijn werken worden aldus samengevat: 'een gluiperige, meineedige en
verbitterde tegenstand van jaren, waar alle beloften werden verloochend, waarbij
verraad en omkooperij te pas kwamen, maar tenslotte de katholieke eeredienst als
laatste en misschien eerstbedoelde slachtoffer viel' (blz. 178). Wij meenen integendeel,
dat Willem van Oranje in heel zijn leven en streven, in al zijn lijden en strijden bezield
werd door het grootsche ideaal: de eenheid en vrijheid van de Zeventien Provinciën,
'het gemeyne land', te bewerken; dat hij den godsdienstigen factor in de Nederlandsche
beroerten onderschatte, zooals deze weinig belang had in zijn privaat leven; en dat
hij noodgedwongen, tegen zijn liefste verlangen in, zoowel de trouw tegenover den
'prince naturel' moest opzeggen, als hij tenslotte werd meegesleept in het Calvinistisch
vaarwater.
Het boek leest vlot, aangenaam; hier en daar treft de zwier, de overtuiging. Des
te meer valt het op dat de auteur heel wat woorden gebruikt die geen A.B.N. zijn,
als: tara (Fr.: tare), kluwig, peiselijk, truculent, reforme (reformatie), verboefd, makelij
(voor: maaksel), wagenis (voor: waagstuk), hij had geweest, hij had gegaan, beroezen,
enz. In een geschiedkundig boek van dit formaat zou een historicus toch meer zijn
taal moeten verzorgen!
Wij hopen, dat onze randbemerkingen niet hebben geschaad aan ons slotoordeel:
dit boek is een verrijking voor onze historiographie, omdat het een vernieuwend
inzicht geeft in de persoonlijkheid van een der hoofdpersonen van onze
zestiende-eeuwsche nationale geschiedenis.
M. Dierickx
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L. VAN DER ESSEN en G.J. HOOGEWERFF, Le sentiment national
aux Pgays-Bas. - 2e uitg. Editions universitaires, Brussel, 1944, 106 blz.,
Fr. 24.
Om zijn landgenooten, vooral de Walen, een duidelijker idee te geven van hetgeen
de Nederlanden vroeger waren, vertaalt en bundelt E. Baudart in dit boek drie artikels
welke twee vooraanstaande historici aan dit onderwerp wijdden.
In 'L'Unité historique des Pays-Bas' (blz. 9-63), ('De historische Gebondenheid
der Nederlanden', cfr: Nederlandsche Historiebladen, 1938, nr. 2, blz. 153-187) zet
Prof. L. Van der Essen uiteen, hoe, van af de Hooge Middeleeuwen, de prinsdommen
der Lage Landen naar elkaar toe groeiden, om onder de Boergondiërs ten slotte één
staat te vormen. Wat onder de Boergondische hertogen slechts een dynastieke eenheid
was, groeide, vooral in de tweede helft der XVIe eeuw, stilaan uit tot een nationaal
Nederlandsch gevoel. Het particularistisch nationalisme, dat nog voortleefde, de
oppositie van den hoogen adel tegen het centraal bestuur dat hen op den achtergrond
drong, maar vooral het Calvinisme werkten de scheuring tusschen Noord en Zuid in
de hand. Maar - de auteur legt er sterk den nadruk op - 'la force des armes seule a
finalement déterminé la séparation du Nord et du Sud' (blz. 39). Dat de vereeniging
van 1815 ten slotte weer stuk sprong in 1830, is te wijten aan het mislukken der
taalpolitiek van Willem I in een land dat gedurende twintig jaar zoo een verfranschend
regiem had gekend, en aan zijn ongelukkige godsdienstpolitiek. De Leuvensche
professor neemt hierdoor sterk stelling tegen de, nu stilaan verouderde,
klein-Belgicistische en klein-Hollandsche geschiedschrijving.
Het tweede artikel is: 'Le sentiment national Néerlandais au XVIe siècle' (blz.
65-94); ('Uit de geschiedenis van het Nederlandsche nationaal besef' van G.J.
Hoogewerff, bestuurder van het Nederlandsch historisch Instituut te Rome, in:
Tijdschrift voor Geschiedenis, 1929, blz. 113-134). Om het nationaal gevoel van
iemand te kennen, is er geen beter criterium dan na te gaan, waarvoor hij zich in het
buitenland uitgeeft. Welnu de opzoekingen in de Italiaansche archieven stelden den
auteur in de gelegenheid 15.000 namen van Nederlanders, uit Noord en Zuid, die
tusschen 1425 en 1725 in dat land verbleven, onder oogen te krijgen. Hij constateert,
dat er in de XVe en in de eerste helft van de XVIe eeuw geen sprake is van
Nederlandsch nationaal besef, maar dat 'l'idée de patrie chez tous les habitants des
Pays-Bas se développe d'une manière remarquablement rapide dans les trente dernières
années du 16e siècle' (blz. 75), en dat die idee gebleven is tenminste tot in 1630. Men
weet dat fiammingo (Ital.), Belga (Lat.) en Nederlander synoniem zijn in die tijden.
In de archieven lezen wij: Ernestes de Schaykes Belga de Trajecto (Utrecht), Simone
Hardi, flamingo di Liegi, enz. 'Aucun Wallon n'est appelé autrement que 'Flamand'
(blz. 87). Na 1630 en vooral na den Vrede van Munster (1648), die de scheuring
tusschen Noord en Zuid bezegelde. verdwijnt het Nederlandsch nationaal besef in
het buitenland. 'Cela en vint si loin, que depuis lors ou oublia totalement que les nom
Néerlande et Belgique sont deux termes pour une même réalité' (blz. 94).
Het laatste artikel 'Le sentiment national néerlandais aux XVIIe et XVIIIe siècles'
(blz. 95-106) is weer van Prof. Van der Essen (Besef van Nederlanderschap bij
uitgeweken Nederlanders in Italië in de 17e en 18e eeuw' in: Nederlandsche
Historiebladen, 1939, nr. 1, blz. 33-42). Steunend op het archief van de confrerie
Santa Maria dell' Anima te Napels, toont de auteur, als aanvulling op Hoogewerff's
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bijdrage, aan, dat zelfs tot in 1770 de Nederlanders uit Noord en Zuid, zoowel Walen
als Vlamingen, zich laten inschrijven als fiamengo, Niederlander, wat dus zou wijzen
op een voortlevend nationaal gevoel. Toch zouden wij hier laten opmerken, dat die
benaming wellicht zoo lang stand houdt in deze confrerie - en niet elders - omdat de
Laag-Duitschers (Nederlanders) zich daardoor wilden onderscheiden van
Hoog-Duitschers, met wie ze samen, en niet altijd in peis en vrede, één broederschap
vormden.
Dit uitvoerig résumé moge aantoonen tot welke interessante besluiten die twee
geschiedkundigen van naam komen in dit delicate en actueele probleem. Wij
vermelden nog dat de Nederlandsche tekst van deze drie artikels onder den titel 'De
Historische Gebondenheid der Nederlanden' - waarvan de Duitschers den verkoop
hadden verboden - zoo pas bij denzelfden uitgever zijn verschenen.
M. Dierickx
Emiel VAN PUT, Gravin Johanna. - Reeks: Dietsche Gestalten, Nr 5.
Lannoo, Tielt, z.d., 213 blz., ing. Fr. 25, geb. Fr. 42,50.
De boeiende, romantische verhaaltrant van de vorige nummers wordt met een bijna
even groote kunde gehandhaafd, en daarom zal dit boek bij de jeugd haast even veel
succes kennen. Toch blijft het in waarde op een eerbiedigen afstand van zijn drie
eerste voorgangers.
De auteur is niet voldoende thuis in de geschiedenis, en beheerscht daarenboven
zijn onderwerp niet. Het duurt 26 bladzijden eer de heldin goed en wel geboren is,
en al was het nu een uitermate lastige geboorte, toch is dat nog al ruim toegemeten.
Tegen het einde van het boek constateert de schrijver plots dat de voorziene omvang
bijna bereikt is; hij spoedt zich en redt tenslotte nog vijf bladzijden van de 212, voor
ie laatste twintig jaar van gravin Johanna van Constantinopel (1202-1244), d.i.
ongeveer de helft van haar leven.
Aan de historische waarheid wordt af en toe een duwtje gegeven; bijv. het geval
van den verrezen Boudewijn van Constantinopel, z.g. vader van Johanna, die later
blijkt een bedrieger te zijn, is wat àl te veel geënsceneerd tegen, of althans naast
hetgeen met zekerheid bekend is. De grootste wetenschappelijke
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fout echter maakt de auteur waar hij den slag van Bouvines (1214) slechts terloops
aanstipt, terwijl toch die overwinning van Filips-August de suprematie van Frankrijk
in Europa grondvestte, en het vrije Vlaanderen met één slag aan den Franschen
leiband legde: twee nieuwe feiten van kapitaal belang (cfr. A. Hadengue, Bouvines,
victoire créatrice).
Wij betreuren dat de 'Dietsche Gestalten', die zoo feestelijk hun intrede deden, na
den gefantaseerden 'Willem van Saeftinge' nu een zwakke a Gravin Johanna' in hun
rijen opnemen.
M. Dierickx
M. ENGLISH, Godelieve van Gistel. - Heiligen van onzen Stam, De
Kinkhoren, Brugge-Brussel, 1944, 132 blz., ing. Fr. 35, geb. Fr. 45.
De E.H. English wijdt sinds vele jaren zijn werkijver en zijn onuitputtelijk geduld
aan het bestudeeren en het verzamelen van al wat maar eenigszins de H. Godelieve
raakt. Het zal dan ook niemand verwonderen, dat hij in dit korte boek een ontzaglijk
aantal gegevens, historische, folkloristische en inconographische, heeft verzameld.
Met een warme sympathie voor de groote heilige van Gistel en met een scherpen
critischen zin heeft hij ons haar levensecht beeld opgehangen.
Na een noodzakelijke uitweiding over de hagiographische bronnen, verhaalt hij
het leven van Sinte Godelieve, telkens duidelijk de strict historische feiten en de
legendarische verfraaiingen en aanvullingen uit elkaar houdend. Te Londfort in het
graafschap Boulogne (Boonen) uit edele ouders geboren, omstreeks het midden der
XIe eeuw, wordt de godvreezende maagd uitgehuwd aan Bertolf, den ruwen heer
van Gistel, een van die nog halfheidensche kerels van de kuststreek. Deze, op
aanstoken van zijn moeder Islinde, een echte feeks, vervolgt en foltert haar en laat
haar ten slotte verwurgen (1070?). De aantrekkelijke mirakelen van de houtspaanders,
van het miraculeuze feestmaal en van de kraaien, ofschoon niet in de eenige
betrouwbare 'vita' vermeld, zouden wij niet graag gemist hebben. De auteur voegt
aan zijn boek een bizonder waardevolle studie toe, over de iconografie van Sinte
Godelieve (blz. 65-103). Schoon een doorsnee-lezer hier wel vluchtig zal over heen
gaan, is toch dit deel van het werk, ook van folkloristisch standpunt uit gezien, zeer
interessant. Een critisch overzicht van alle verschenen boeken over de heilige en
uitvoerige nota's besluiten deze merkwaardige studie.
Zoo schenkt de E.H. English ons over de nog altijd trouw vereerde Sinte Godelieve
een mooi, waardevol boek, dat echter eenigszins boven de interessesfeer van het
groote publiek uitreikt. Had de auteur aan de schaarsche gegevens over het leven
van deze heilige niet kunnen verhelpen, door haar meer en aansohouwelijker terug
te plaatsen in het zoo belangwekkende milieu van de XIe eeuw?
M. Dierickx

Aardrijkskunde
N. DE CLEENE, Inleiding tot de Congoleesche volkenkunde. - Zaïre,
Van Dieren, Antwerpen, 1943, 159 blz., geïll, Fr. 40.
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Een Vlaamsch boek over Belgisch Congo, vooral met een ernstig onderwerp als de
volkenkunde, is steeds welkom.
Dit boek dient echter in het bijzonder te worden vermeld omdat het op een 150
blz. een duidelijke gedachte geeft van het leven en de denkbeelden der inwoners van
de Kolonie. In vergelijking met de lijvige boekdeelen over een soortgelijk onderwerp,
biedt het de voordeelen van de synthese der trekken, waardoor de Zwarten van volk
tot volk, van stam tot stam gedifferentieerd zijn.
Zooals uit den titel blijkt, geldt het hier slechts een inleiding, een algemeen
overzicht. Meer ingewijden zullen nochtans onder kleine zinsneden een persoonlijke
meening over fel omstreden problemen ontdekken. Kunnen zij ook, met andere
uitingen van het inlandsche leven voor oogen, alles niet bijtreden, dan zullen zij toch
het boek aanvaarden als een wetenschappelijk gefundeerd overzicht van de
Congoleesche samenleving.
Naast een hoofdstuk over de pygmeeën en de herdersvolkeren, wijdt de schrijver
voornamelijk zijn aandacht aan de landbouwvolkeren, waarvan hij achtereenvolgens
het stoffelijk leven bestudeert, het religieuze, het familiale, het politieke, het juridische,
het verstandelijke, het aesthetische.
De bronnenopgave aan het einde van ieder hoofdstuk dient in het bijzonder vermeld,
omdat zij in hoofdzaak verwijst naar tijdschriftartikelen die nauw bij het onderwerp
aansluiten.
L. Bruyns
Pierre DAYE, Problèmes congolais. - Les Ecrits, Brussel, 1943, 295 blz.
Dit boek is een bundel van vroeger geschreven redevoeringen, inleidingen op boeken,
van dagblad- en tijdschriftartikelen, hoofdzakelijk tusschen 1920 en 1925 verschenen.
Deze hebben natuurlijk veel van hun actualiteit verloren: de behandelde vraagstukken
blijven toch steeds van het grootste belang.
De meest verscheidene onderwerpen worden gegroepeerd rond 6 groote gedachten:
De Belgen en hun Congo, Congo in de kunst en letterkunde, Belgische kolonialen,
Het vraagstuk der inlanders, Congo economisch beschouwd, Over de Afrikaansche
veldtochten, Congo en de internationale verhoudingen.
Aangenaam om te lezen is het boek niet, al is elk artikel op zich zelf zeer
interessant. Wie zich echter rekenschap wil geven van de moeilijkheden na den
eersten wereldoorlog, van de wijze waarop de kolonie geworden is wat zij is, en dit
door een verslag dat de gebeurtenissen om zoo te zeggen van dag tot dag weergeeft,
zal door dit boek volledig ingelicht worden.
Een studie kunnen wij het niet noemen; wel een inleiding tot de problemen, het
voorbrengen van suggesties, fijne kritieken, rijke gedachten.
L. Bruyns
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Boeken bij de redactie toegekomen van 21 Juni tot 20 December 1914
Bespreking in de mate van het mogelijke
ACKER, Cor. Van -, Kennen wij onze groote kinderen? - Ark serie. Kr.
Arbeidersvrouwengilden, Brussel, z.j., 103 blz., Fr. 13,50.
ALBE, De avonturen van Kapitein Zeldenthuis. - Boekuil en Karveel,
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[Nummer 2]
Franciscus van Assisi, een religieus genie
door P. Valentinus Morel, O.F.M. Cap.
Niet-geloovigen drukken gewoonlijk hun bewondering voor den innerlijken
zielerijkdom en het uiterlijk succes van een of ander katholiek heilige uit met de
woorden: hij was een religieus genie. Daardoor heeft deze uitdrukking een min of
meer verdachten bijsmaak gekregen, die duidt op het loochenen van bovennatuurlijke
invloeden. Dat deze bijbeteekenis echter alleen uiterlijk aan deze uitdrukking kleeft
en geenszins terugwijst naar een innerlijke tegenstrijdigheid tusschen het geniale en
het heilige, blijkt reeds uit het theologische gezegde: de genade verwoest de natuur
niet, maar onderstelt en gebruikt ze, versterkt en verheft ze; met één woord: sublimeert
ze1. Als wij dan Sint Franciscus een religieus genie noemen, loochenen wij allerminst
zijn uitzonderlijke bovennatuurlijke begenadiging, maar kennen hem bovendien de
rijke natuurgaven toe, die het genie kenmerken. Wij beweren nog meer, nl. dat
dezelfde bovennatuurlijke begenadiging in een minder rijke natuur wellicht nooit
een hoogte zou bereikt noch een zoo breeden en blijvenden invloed zou uitgeoefend
hebben als bij Franciscus. Zeker is het een delicate en in feite zelfs een onmogelijke
taak, bij een heilig genie uit te maken wat van de natuur en wat van bovenaturlijke
inwerking voortkomt; doch deze moeilijkheid mag geenszins leiden tot de andere
verkeerde gevolgtrekking, dat nl. alles de vrucht zou zijn van bovennatuurlijke
factoren. Dergelijk supernaturalisme druischt in tegen de katholieke leer omtrent de
schepping en in het bizonder tegen het theologische adagium: de genade verwoest
de natuur niet. Op grond van dit adagium dient men veeleer te aanvaarden dat bij
een intens ingrijpen van bovenaardsche factoren het geniale nog subliemer wordt.
Het genie wordt over het algemeen bepaald als een buitengewone kracht van de
intuïtie, die instinctief de totnogtoe verborgen kern der dingen, ten minste in één
aspect, doorpeilt en in passende, dus door oorspronkelijkheid en levendigheid
aangrijpende vormen verstoffelijkt2. De vele aspecten der dingen worden onder drie
groote categorieën ondergebracht: het ware, het goede en het schoone. Ook vinden
wij in de geschiedenis genieën die op elk dezer gebieden hebben uitgeblonken. Het
religieuze vereenigt in zich het beste der drie voornoemde waarden en maakt aldus
het verhevenste en meest-omvattende aspect der dingen uit. Zoo komt het dat
religieuze genieën niet alleen begaafd waren met een diepborenden blik van den
geest, maar tevens met een sterke kracht om te beminnen en een aangeboren
kunstenaarstalent. Als kunstenaars

1

2

Zooals bij voorbeeld in den mensch het instinct door den geest wordt gesublimeerd.
Sublimeeren is dus zooveel als de activiteit van een lager vermogen tot een hoogere rangorde
verheffen, zonder dat nochtans de aard van deze werking of de wezenheid van het vermogen
veranderd worden. Zie hierover meer bij G. THIBON, Mystique et amour humain in Études
carmélitaines, April 1936, blz. 73 en volgende.
DE BRUYNE in Kath. Encyclopedie, s. v.
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nochtans beoogen zij niet zoozeer den kunstvorm te scheppen, als wel het diepste
leven van den mensch uit te drukken.
Op religieus gebied vernoemen niet-christenen Jezus-Christus als het sterkste genie
uit de geschiedenis1. Niemand heeft zoo diep als Hij de betrekkingen tusschen God
en mensch aangevoeld, zegt Edm. Fleg; zijn zedelijk onderricht duldt, als geheel,
geen vergelijking; het is eenig door de schoonheid van vorm, den gloed der bezieling,
de gelijkheid en samenhang der onderdeelen en door de volledige harmonie van
leven en leer. Terzelfdertijd roemen zij Christus als een kunstenaar van het woord.
De katholieke theologie leert dat Christus de meest-volmaakte menschelijke natuur
bezat, over de hoogste gaven van geest, hart en uitdrukking beschikte en dus het
grootste genie is, dat er ooit bestaan heeft of bestaan kan. Wij kunnen dus al de
lofprijzingen van de zij de der nietchristenen beamen. Daar wij nochtans om
historisch-gegronde redenen en uit het geloof de godheid van Christus aanvaarden,
plaatsen wij Hem liever boven en niet in de categorie van het geniale.
Ook Luther wordt, en terecht, geprezen als een religieus genie. Enkele
geloofswaarheden, zooals de bedorvenheid van de menschelijke natuur, heeft hij
buitengewoon diep ervaren; met ongewone energie en taaiheid van wil heeft hij
gewerkt om zijne opvattingen in het Christendom ingang te doen vinden en daarbij
onverpoosd gebruik gemaakt van zijn vaardige pen en machtig redenaarstalent2. Hij
slaagde niet in zijn hervorming en heeft bovendien aan het christendom onafzienbare
schade berokkend. De grondreden van deze mislukking ligt voorzeker in het feit dat
Luther wel enkele christelijke dogma's, doch niet hun geheel en hun samenhang
geniaal had gevat en ervaren. Een eerste gevolg daarvan was dat hij de misstanden
bij de geestelijkheid te keer ging meer met zijn krachtig woord, dan door het beleven
van zijn ideaal en door de gehoorzaamheid aan de kerkelijke overheid. Dat werd dan
de tweede reden van zijn mislukking. Dit alles neemt echter niet weg, dat hij een
religieus genie was en een meester van het woord, die op de ontwikkeling van het
Duitsche volk, zijn taal en zijn kunst, een beslissenden en diepgaanden invloed heeft
uitgeoefend.
Enkele eeuwen voor Luther was Franciscus er in geslaagd de Kerk te hervormen.
Dit was de levenszending van Franciscus. Wat Vergilius dicht over den vromen
Aeneas dat hij geleid en gestuwd werd door het Fatum3: et sic fata Iovis poscunt,
geldt in nog grootere mate van Sint Franciscus. Ook zijn leven was opgeeischt door
de zending van Christus: et sic fata Jesu poscunt: Ga en herstel mijn Kerk, of zooals
Dante het zegt: Houd het scheepje van Petrus in volle zee op de rechte baan4. Zonder
een voortdurende hulp van hierboven had hij gewis deze zending niet tot een goed
einde kunnen brengen; doch tot dit doel werd hij tevens door God in de natuurlijke
orde begunstigd met de rijke gaven van het genie. Het is
1

2
3

4

Aldus J. KLAUSNER (professor aan de Joodsche universiteit te Jerusalem) in zijn beroemd
werk Jesus von Nazareth. Seine Zeit, sein Leben und seine Lehre. Uit het beroemd werk
Hebreeuwsch in het Duitsch vertaald. 2e Uitgave. Berlijn, 1934.
Zie J. LORTZ, Die Reformation in Deutschland, 2 dln. Freiburg i. Br., 1939-1940.
TH. HAECKER, Vergilius, vader van het Avondland, hst. VII. Uit het Duitsch vertaald door
K. Jonckheere. Brugge, 1943. Hij bewijst dat Fatum beteekent 'het gezegde' en naar zijn
beteekenis zeer dicht staat bij het christelijk begrip dat wij uitdrukken met de termen Logos,
Verbum, het Woord (Gods).
Paradiso, XI, einde.
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zelfs gedeeltelijk juist door zijn geniale natuur dat hij op het spoor van zijn zending
werd gebracht. Zij liet hem toe God zoo diep te ervaren en de godservaring beteekent
voor iederen profeet - en Franciscus was zeker een vertegenwoordiger van dit
profetisme - het besef van een goddelijken eisch waaraan hij zich niet onttrekken
kan en die hem maakt tot een werktuig van God1. Franciscus werd aldus tot zijn
levenszending gebracht door een bovennatuurlijke roeping en door zijn geniale
natuur. hij kon ze ook slechts verwezenlijken met de hulp van bovennatuurlijke
genaden en door de kracht van zijn genie. In tegenstelling met Luther heeft Franciscus
het Evangelie en al de gronddogma's van de Katholieke Kerk als instinctief in hun
kern begrepen en daaruit volgde, - wat als tweede reden van zijn welslagen mag
doorgaan, - dat hij de misstanden niet enkel met vlammende protesten wou verhelpen,
maar door de verwezenlijking van zijn apostolisch ideaal in eigen leven en door de
onderwerping aan de kerkelijke overheden, ook aan de niet voorbeeldige. Aan de
hand van zijn nagelaten geschriften, vooral van zijn gebeden, en van sommige feiten
uit zijn leven willen wij hier aantoonen hoe Franciscus den diepen samenhang der
christelijke dogma's heeft doorschouwd. Wij kunnen dit bondig doen, want wie met
dat inzicht het boek van P. Cuthbert, dat als de beste onder de Franciscusbiografieën
doorgaat2, wil lezen, zal voortdurend de opvatting, die hier wordt voorgestaan,
bevestigd vinden.
***
Het wordt in de godsdienstpsychologie algemeen aanvaard dat de mensch in zijn
gebed zijn geheimste gesteltenis en diepste persoonlijkheid openbaart. Alwie dan
ook met een eenigszins grondige kennis van de christelijke geloofsleer de gebeden
van Franciscus bestudeert, wordt er door getroffen hoe deze theologisch-ongeschoolde
telkens tot de kern van iedere bovennatuurlijke waarheid doordringt. Wij spreken
opzettelijk van 'bestudeeren', want een oppervlakkige lezing doet gemakkelijk aan
een ijdele woordenkoppeling denken, terwijl de ontleding bewijst dat ieder woord
zwanger gaat aan gedachten en ons de religieuze intuïtie van Franciscus laat ontdekken
in een nog warme trilling van zijn ziel. Wat C. Verschaeve in enkele prachtbladzijden3
schrijft over het Zonnelied, is evenzeer, zoo niet meer, toepasselijk op de vele
lofprijzingen ter eere van God, die wij aantreffen onder de nagelaten gebeden van
Franciscus. We vinden er niet de passie en de spanning, het op- en neergaan van het
liefdeleven, zooals we dat graag beluisteren in den zang van den nachtegaal; alleen
het jubeloogenblik van de liefde trilt erin, zooals in het lied van den leeuwerik.
Franciscus is er als de leeuwerik, 'de blijde verbijsterde vogel, door licht verblind,
van zonne zat, die lalt als een dronkene immer hetzelfde, die kweelt van liefde steeds
het eenige, die zijn oneindig gevoel in
1
2

3

Zie W. GOOSSENS, Wijsbegeerig en religieus godsbegrip in Tijdschrift voor Philosophie,
1943, t. V, blz. 7.
P. CUTHBERT VAN BRIGHTON, O.F.M. Cap., Het leven van Sint Franciscus van Assisi.
Geautoriseerde vertaling uit het Engelsch door P. HERIBERTUS, O.F.M. Cap. Turnhout,
Brepols, 1943. - Zie bespreking ervan in dit tijdschrift, 1943, t. XI, blz. 53.
Sint Franciscus van Assisië. Voordracht gehouden, ter gelegenheid van Sint Franciscus'
zevende eeuwfeest, in 'De Violier' te Amsterdam. Verscheen in Het Priesterblad der IIIe
Orde, 1929-1930, t. XI, blz. 31-37; 49-60; 66-76, en later in Schoonheid en Christendom,
II. Heiligengestalten. Brugge, 1938. Wij verwijzen naar Het Priesterblad.
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zijn borst gezwollen door zijn keel laat uitbreken in ongeteld, gorgelend gebrobbel...
Zijn zang is één parelende blijheid, één helderheidsstraal, één geglans van
opgetogenheid; geen op en neer, geen dag en nacht, maar een voortdurend opflikkeren
van steeds nieuw licht, eene steeds herhaalde bronopborreling van altijd frischvrije
eerstigheid1'. Men leze den lofzang dien hij schreef uit dankbaarheid jegens God voor
de hem geschonken weldaad der HH. Wondeteekenen:
Gij zijt alleen heilig, Heer God. Gij zijt de God boven de goden; de eenige, die wonderen werkt.
Gij zijt de sterke, Gij de groote, Gij zijt de allerhoogste.
Gij zijt de Almachtige, Gij zijt, heilige Vader, de Koning van Hemel en aarde.
Gij zijt de drievoudige en de ééne, Heer God boven de goden.
Gij zijt het goed, alle goed, het hoogste goed, Heer, levende en ware God.
Gij zijt de liefde, Gij de wijsheid, Gij de ootmoed, Gij het geduld.
Gij zijt de schoonheid, Gij de zekerheid, Gij de vrede, Gij de vreugde.
Gij zijt onze hoop, Gij zijt de rechtvaardigheid en matigheid, Gij zijt geheel onze rijkdom.
Gij zijt de zachtmoedigheid, Gij zijt onze beschermer, onze verdediger en behoeder, Gij onze
toevlucht en onze kracht.
Gij zijt ons geloof, onze hoop en onze liefde.
Gij zijt onze groote zoetheid.
Gij zijt de oneindige goedheid, de groote en wonderbare Heer en God, de almachtige, goede,
barmhartige, Gij zijt onze bevrijder2.

Opvallend is het hoe Franciscus zijn gebeden richt niet tot God in het algemeen en
zelfs zeer zelden tot Jezus-Christus3. Doorgaans bidt hij tot den Vader met het
bewustzijn nochtans van het onverdeelbaar verband der Heilige Drieëenheid. Intuïtie
richt zich immers onmiddellijk op de volle werkelijkheid zelf. In werkelijkheid is
God een Drieëenheid en in de Drieëenheid is de Vader het beginsel, zooals Hij tevens
het beginsel is - het principium fontale - van de Gods werking naar buiten, namelijk
de schepping en de verlossing.
'Almachtige God, Heilige Vader, om Uzelf brengen wij U dank, omdat Gij door
uw Heiligen Wil en door Uwen Eenigen Zoon in den Heiligen Geest alle stoffelijke
en geestelijke zaken hebt geschapen...
Wij danken U, omdat - gelijk Gij ons door Uwen Zoon hebt geschapen - Gij
evenzoo uit ware en heilige liefde voor ons Hem deedt geboren worden als waarachtig
mensch, uit de glorierijke en allerzaligste Maagd Maria en omdat Gij ons uit de
slavernij hebt willen verlossen door Zijn Kruis, Zijn Bloed en Zijn dood.'
Het is bekend hoe de gebeurtenis van Christus' geboorte heel zijn geest in beslag
nam, heel zijn gemoed en heel zijn wezen. Hij wou zelfs met zijn lichamelijke oogen
het tafereel van het Kindje in de kribbe zien. Hij sprak toen voor de groote menigte
te Greccio over Jesus' geboorte. 'En telkenmale hij Jesus' naam uitspreekt, schrijft
Celano, overweldigt

1
2
3

Het Priesterblad, t. XI, blz. 52.
Vertaling van P. Dr. Fidentius van den Borne (Sint Franciscus' eigen woorden, blz. 61-62.
Weert, 1934).
De gebeden van Franciscus werden verzameld en vertaald door P. GERLACH in het werkje
Zo bad Franciscus. Helmond, 1940.
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hem de gloed der liefde. Daarom noemt hij Hem het kind van Bethlehem en het
woord Bethlehem zegt hij op een zonderlingen toon, als het geluid van een lammeke
dat blaat, en als hij den naam “Jezus” genoemd heeft, dan likt hij zijn lippen af met
de tong, alsof hij de zoetheid wilde smaken, die deze naam er op achtergelaten heeft.'
Wanneer Franciscus reeds zoo hevig aangegrepen werd door de herdenking van
Christus' geboorte, dan valt het niet te verwonderen dat hij tevens zoo diep en
dogmatisch-juist begrepen en beleefd heeft wat Christus ons door de menschwording
heeft gebracht, het admirabile commercium, de wonderbare ruiling tusschen de
goddelijke en de menschelijke natuur. Christus werd onze broeder naar het vleesch
en wij hadden deel aan Christus' goddelijke natuur, zoodat wij in Christus aangenomen
kinderen Gods werden: filii in Filio, zooals de huidige theologen dat uitdrukken1.
Hoe wordt heel het innerlijk en uiterlijk leven van Franciscus gedragen dor de
gedachte dat God zijn Vader en Christus zijn broeder is. De afstand van iederen
eigendom, de afstand ook van het gemeenschappelijk bezit, dien hij zijn broeders
oplegde, was iets ongehoords in de Kerk. Maar met zijn levendig besef van Gods
vaderlijke voorzienigheid vond Franciscus dat zeer natuurlijk.
Door de menschwording was Christus onze broeder geworden en hoe voelde
Franciscus zich naast Hem als den jongeren broeder, die, om Gode welgevallig te
zijn, er alleen maar naar streven moest in- en uitwendig op den ouderen Broeder te
gelijken. Zoo ver heeft hij deze navolging gedreven dat men hem wel eens een tweede
Christus heeft genoemd. Hij kon dan ook tot zijn Broeder en God volgend subliem
gebed richten: 'Dat ik, voor zoover het mogelijk is, nog tijdens mijn leven in mijn
ziel en mijn lichaam die smart moge gevoelen die Gij, allerzoetste Heer, in het uur
van Uw allerbitterste lijden hebt ondervonden.' Men weet hoe deze bede bijna letterlijk
werd verhoord en hoe Franciscus de eerste gestigmatiseerde is geworden2. Waar wij
straks enkele gebeurtenissen uit Franciscus' leven bespreken, zullen wij gelegenheid
hebben om wat uitvoeriger aan te toonen hoe Franciscus in alles den menschgeworden
God trachtte na te volgen.
Sinds de menschwording van den tweede persoon der H. Drieëenheid is het den
mensch ook mogelijk geworden, in vereeniging met Christus, God op een Hem
waardige wijze te loven, iets waartoe alle menschelijke krachten op zichzelf
ontoereikend zijn. Met welke geestdrift heeft Franciscus deze rijke schatten van
Christus' aanbiddend en dankend gebed aanvaard! Voor hem waren de Eucharistie
en het H. Misoffer de kern van zijn godsdienstig leven. En dat was zoo van af het
begin van zijn bekeering, zooals hijzelf getuigt in zijn Testament. Zich vereenigend
met Christus in de Eucharistie bad hij dan (alweer tot God den Vader): 'Omdat wij
allen, ongelukkigen en zondaars, niet waardig zijn Uw naam uit te spreken, smeeken
wij onzen Heer Jezus-Christus, Uw welbeminden Zoon, in Wien Gij Uw welbehagen
hebt, - die alles bij U vermag en door Wien Gij ons zoovele weldaden hebt geschonken
- dat Hij U naar waarde moge danken in naam van alle schepselen, te samen met den
H. Geest, den Vertrooster, alleluja!' Zijn nauw aansluiten bij de liturgie der Roomsche
1
2

Zie E. MERSCH, Filii in Filio in Nouvelle revue théologique, 1939, t. LXV, blz. 551-582;
681-702; 809-830.
Études carmélitaines, October 1936, is geheel gewijd aan de studie der stigmatisatie. Dit
probleem wordt er beschouwd van historisch, physiologisch, psychologisch en theologisch
standpunt uit.

Streven. Jaargang 12

6
Kerk is een ander gevolg van dit intens verlangen om zich te vereenigen met Christus,
die op een verborgen, doch werkelijke wijze in de Kerk tegenwoordig en werkzaam
is1.
Onder de enkele gebeden van Franciscus die tot ons zijn gekomen, zijn er een paar
die zich richten tot Onze Lieve Vrouw. 'Wees gegroet, Maria, verheven Meesteres,
allerheiligste Koningin, Moeder van God en altijd Maagd! Gij, die van uit den hoogen
hemel door den Vader zijt uitverkoren, die door Hem en door Zijn welbeminden
Zoon en den Vertrooster, den H. Geest, geheiligd zijt, en in wie de volheid van alle
genaden en zegeningen woont.' De gezichtshoek, van waaruit Franciscus Onze Lieve
Vrouw beschouwt, is zeer merkwaardig. Franciscus ziet Haar intuïtief in haar diepste
en volle werkelijkheid, namelijk in hare betrekkingen tot de H. Drieëenheid. Heeft
de huidige theologie niet gansch de verhevenheid en werkzaamheid van de Moeder
Gods samengevat in de expressie complementum SS. Trinitatis: Maria is de aanvulling
van de H. Drieëenheid2.
Men heeft Sint Franciscus om zijn Zonnelied getypeerd als een metaphysisch
lyricus. Hij looft in de schepselen wat hij in hen aanvoelt, nl. de kernhoedanigheden
van hun wezen zelf3. In de bovennatuurlijke wereld bleef hij evenmin staan bij
toevalligheden of haperen aan bijkomstigheden. Zijn gebeden openbaren ons hoe
doelbewust zijn geniale intuïtie hem leidt tot de kern van de gronddogma's van het
Christendom en hoe dogmatisch juist hij deze mysteriën beleefd heeft. De enkele
gebeurtenissen uit zijn leven die wij verder zullen nagaan, komen deze verklaring
bevestigen. Ondertusschen kunnen wij alleen de grootste bewondering voelen voor
dezen bidder die, ofschoon theologisch ongeschoold, door de intuïtieve kracht van
zijn genie en geholpen door bovennatuurlijke verlichting, telkens zoo diep tot het
wezen zelf van het christelijk geloof doordringt.
***

Wie zoekt naar de hoofdgedachten die aan het leven van Franciscus een kenmerkende
eigenheid hebben gegeven, zal zeker daaronder rekenen Franciscus' liefde tot de
armoede, zijn liefde voor de natuur, zijn afschuw voor het geld en zijn verknochtheid
aan de Kerk van Rome. Voor ieder dezer motieven geeft Franciscus blijk van een
diep en intuïtief inzicht.
Door de menschwording was Christus onze broeder geworden en werd Hij ons
ook de weg waar langs wij moeten opklimmen tot God. Franciscus voelde deze
waarheid zoo sterk aan, dat hij in alles er naar streefde Christus na te volgen. Christus'
armoede wou hij zelfs letterlijk navolgen; doch hiertoe werd hij gebracht door een
goddelijke ingeving, zooals hijzelf getuigt in zijn Testament: 'De Allerhoogste zelf
openbaarde mij dat ik moest leven volgens den vorm van het Evangelie'. Bij het
lezen van de evangelische teksten over de onthechting overviel hem een wonder
1

2
3

Er werd veel geschreven over den liturgischen geest van Franciscus en zijn godsvrucht tot
de H. Eucharistie. Wij verwijzen alleen naar het grondig en beknopt artikel van P.
EMMERICH, De liturgische geest van Sint Franciscus in Het Priesterblad, 1938-1939, t.
XX, blz. 165-170.
Zie J. BITTREMIEUX, Relationes B. Virginis ad Personas SS. Trinitatis, afdruk van twee
artikelen in Divus Thomas Plac., 1934 en 1935 blz. blz. 38-53.
C. VERSCHAEVE, art. c., blz. 54 en 57.
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is en dat langs de deur van de armoede geheel het Evangelie in zijn leven en in de
Kerk zou binnenstroomen1. Meteen was hij geworden de vurigste en hartstochtelijkste,
men zou haast zeggen de meest-wanhopige minnaar van de armoede, die er wellicht
ooit in de Kerk geleefd heeft (Bossuet). Ofschoon Franciscus door een
bovennatuurlijke genade tot dit inzicht in de verhevenheid der armoede gebracht
werd, toch zal niemand kunnen loochenen, dat hij door zijn geniale natuur werd
geholpen om zoo aangrijpend deze liefde tot de armoede in heel zijn leven te
belichamen. Voor velen zijner tijdgenooten leek dit leven van uiterste armoede een
roekeloos avontuur. Voor de meeste hedendaagsche menschen blijft het steeds een
onbegrijpelijk iets, een waagstuk dat slechts op straf van lijden en dood wordt
aangegaan. Niettemin wordt het bij eenig nadenken duidelijk dat uiterste armoede
een gebiedende eisch is van ware godsliefde: liefde stuwt regelrecht naar armoede.
En anderzijds is de armoede de afgrond die bevelend roept naar den afgrond: 'de
volle ijdelheid roept naar de volle volheid en - Dieu a l'amour du vide - armoede
wordt Gods woning2'. Door de armoede stroomde aldus geheel het Evangelie,
stroomde God zelf binnen in het leven van Franciscus.
De groote liefde van Franciscus voor de natuur is niet te scheiden van zijn groote
godsliefde; zij is uiteraard religieus. Zooals hij in zijn gebed den hemelschen Vader
niet rukt uit de levende eenheid met de andere goddelijke personen, zoo kon hij
evenmin de schepping zien buiten haar werkelijk verband met de onafgebroken
scheppende instandhouding door God. Schepselen en Schepper kon hij, zelfs in zijn
denken, niet van elkaar scheiden, omdat ze in feite ook geen oogenblik gescheiden
zijn. Zijn liefde tot de natuur, die zoo treffend spreekt uit heel zijn leven en vooral
uit het Zonnelied, wortelt in deze intuïtie. Hij bejegent de schepselen niet zoozeer
met den eerbied dien men verschuldigd is aan de gave van een verheven meester,
maar veeleer met de eerbiedige en innige liefde, die men heeft voor kunstwerken,
die het beeld zijn en de wezenstrekken dragen van een verheven en vaderlijken
meester. Hij doorschouwt de schepping en ziet er God, niet achter de dingen, maar
in de dingen zelf. Ook wij weten dat de schepselen het beeld zijn van God, maar
voor Franciscus was dit beeld doorschijnend geworden. En omdat hij zichzelf zoo
diep bewust was een schepsel, een van God afhankelijk wezen te zijn, voelde hij zich
innig verwant met de schepselen als met broeders en zusters. Het Zonnelied is het
lied dat den familieband bezingt, die alle schepselen samenbindt; het lied, dat zingt
over Gods vaderlijke bezorgdheid voor hen allen en over de vrijheid, die het
menschelijk hart vindt in het geloovig zien van deze waarheid.
Allerhoogste, Almachtige, Goedertierene Heer,
van U zijn de lofzangen,
glorie en hulde en alle dankzegging.
Aan U alleen, Allerhoogste, komen zij toe,
en geen mensch is waardig, U te noemen,
Geloofd zijt Gij, mijn Heer, met al Uw schepselen:
heel in 't bijzonder met heer Broeder Zon,

1
2

Zie L. CERFAUX, Saint François théologien in Étendard franciscain, 1943, t. XLIV, blz.
194-196.
C. VERSCHAEVE, art. c., blz. 74.
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die ons den dag aanbrengt
en zijne klaarheid geeft Gij ons tot licht.
En hij is schoon en straalt met grooten luister,
van Uwe hooge Majesteit is hij een af glans.
Geloofd zijt Gij, mijn Heer, om Zuster Maan,
en om de sterren, die Gij gemaakt hebt daarboven,
glansrijk en kostbaar en schoon.
Geloofd zijt Gij, mijn Heer,
om Broeder Wind, en om de lucht, den nevel,
om den heldren dag en alle weer waardoor Gij houdt
Uw schepsels in het leven.
Geloofd zijt Gij, mijn Heer,
om Zuster Water, die is zeer nuttig en nederig,
kuisch en van groote waardij.
Geloofd zijt Gij, mijn Heer, om Broeder Vuur,
door wien Gij helder maakt den donkren nacht,
en hij is vroolijk en schoon,
sterk en vol trotsche kracht.
Geloofd zijt Gij, mijn Heer, om haar, de Moederaarde,
die van ons allen is de leidster en de voedster,
en zij brengt voort allerlei vruchten,
veelkleurige bloemen ook daarbij en gras.
Looft en prijst mijn Heer, gij, Zijne schepselen,
en brengt Hem dank,
en dient Hem met groote nederigheid1.

Religieuze dichters vóór Franciscus jammerden over de tirannie van de zintuigelijke
wereld en meenden dat de zielevrede slechts gevonden werd in het leven aan de
andere zijde van het graf. Vreugde ondervonden zij slechts als het oogenblik daar
was om in geloof en hoop van de aarde, waarop zij geboren waren, te vertrekken.
Maar voor Franciscus waren Moeder Aarde en het firmament daarboven en alles wat
God had gemaakt, duidelijke beloften van het eeuwige leven. Hij zag er het goddelijk
leven in, waaraan het heden en de toekomst hun bestaan ontleenen. Hij kende geen
andere wijze om zijn leven onder te dompelen in de eeuwige Zee, dan het te dompelen
in de zee van het leven rondom. Slechts op één zaak was hij bedacht: zijn ziel vrij
te houden van elk zelfzuchtig verlangen en zich vast te klampen aan het geloof van
Christus, zijn Heer. Zoo alleen, meende hij, zou de geschapen wereld hem haar
geheimen toevertrouwen. Innig en vertrouwvol vereenigd met God, waren zijn hart
en geest vrij en beleed geheel zijn wezen juichend en helder zijn geloof in de zichtbare
wereld2.
Een derde kenmerk van Franciscus' leven is de afkeer voor het geld. Men verwarre
dezen afkeer niet met zijn liefde voor de armoede. Franciscus wou niets bezitten om
gelijkvormig te worden aan Christus en om God alleen te bezitten. Hij verafschuwde
het geld, omdat het in zijn oogen was

1

2

Vertaling van Wies Moens, uitgegeven in P.B. VIJDT, Sint Franciscus in onze Nederlandsche
letterkunde, blz. 157 (Mechelen, 1941). De vertaler geeft trouw den zin van het oorspronkelijke
weer, behalve waar hij Moeder aarde onze leidster en voedster noemt. De Italiaansche tekst
zegt dat de aarde ons onderhoudt en voedt. - C. VERSCHAEVE, art. c., blz. 54-59, toont
meesterlijk aan hoe deze allerhoogste poëzie tevens wezensdoorgrondende metaphysiek is.
P. CUTHBERT, o. c., blz. 303.
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de voortdurende aanleiding tot, zoo niet de stoffelijke vorm zelf van een afschuwelijke
zonde tegen Gods vaderlijke voorzienigheid. In het begin der XIIIe eeuw immers was
het geld nog niet, zoo als nu, het gewone ruilmiddel voor dagelijksche
benoodigdheden; het beteekende overvloeden kapitaal, beteekenis, die het ook nu
nog, naast zijn waarde als ruilmiddel, bezit. Hij die geld bezit, houdt de aarde in
slavernij; het geld plaatst hem tusschen God en Gods schepselen en maar al te dikwijls
misbruikt hij de aarde, die Gods eigendom is, tot eigen, zelfzuchtig genoegen: dat
was voor Franciscus een goddeloos iets. En in zijn omgang met wereldlingen die
zijn raad kwamen inwinnen, hield hij hun steeds voor oogen dat hun eigendom slechts
leengoed was, hun door Gods Voorzienigheid toevertrouwd, niet alleen ten bate van
henzelf, maar ten bate van allen die in nood verkeeren1. Instinctmatig had Franciscus
dus begrepen, dat de definitie van den eigendom: ius utendi et abutendi, die zoo vaak
verkeerd wordt begrepen als het recht om zonder meer met eigen bezit te doen wat
men wil, in deze beteekenis onzin is. De Schepper heeft de aardsche goederen niet
gegeven tot het genot of de machtswellust van enkelen, maar tot het algemeen welzijn,
opdat eenieder zou kunnen beschikken over hetgeen noodig en nuttig is voor het
leven. Franciscus loochent niet het eigendomsrecht, maar alleen het onbeperkt en
willekeurig gebruik van eigendom; hij wijst de bezitters op hun plicht, het geld, dit
is hun overvloed, voor het algemeen welzijn te gebruiken2. Franciscus beschouwde
aldus het aardsche bezit in betrekking met God en vanuit dit godsdienstig standpunt
vatte hij intuïtief de ware beteekenis ervan.
De katholiciteit van Franciscus, den vir catholicus, en zijn zorg om de algeheele
afhankelijkheid van zijn orde tegenover de Kerk van Rome te verzekeren, bewijzen
op hun beurt zijn dogmatisch-juist inzicht in het wezen der kerkelijke hiërarchie doch
meteen ook der christelijke vrijheid3. P. Sabatier, de groote Protestantsche kenner en
bewonderaar van Franciscus, heeft beweerd, dat, toen Franciscus aan Innocentius
III algeheele gehoorzaamheid beloofde, de profeet onbewust zijn vrijheid abdiceerde
in de handen van den priester. Hij voegt er aan toe, dat Franciscus achteraf deze
gehoorzaamheid soms als aan slavenband voelde knellen en dat vele zijner volgelingen
geweend hebben om de verloren vrijheid4.
1
2
3

4

P. CUTHBERT, o. c., blz. 101.
Op dit sociaal aspect van den eigendom grondvest Pius XI in zijn encycliek Quadragesimo
anno de macht van den Staat over het privaat bezit der burgers.
Naast eerbied voor het gezag blijft geestelijke vrijheid ongetwijfeld een kenmerk zijner
persoonlijkheid. Het is opvallend hoe men ook in den strijd tusschen Oost en West rondom
de idee der geestelijke vrijheid telkens weer zijn naam ontmoet: 'Franciskus is, zoo schreef
WALTER SCHUBART, de meest Russische van alle bewoners van het Avondland (herhaaldelijk
werd hij vergeleken met Seraphim van Sarow) en hij leefde in het land van den Cesar! Dit
rechtvaardigt hoopvolle verwachtingen... Wat de Roomsche Kerk in haar taak tegenover het
Oosten zichzelf moet toewenschen, is een renaissance van den franciskaanschen geest in
haar eigen rangen. Wanneer zij hem tot nieuwe levenskracht opwekt, zal het haar spoedig
gelukken uit het gemoed der Oostersche christenen weg te nemen de wel niet meer berechtigde
verdenking alsof bij haar de christelijke vrijheid slechts verminkt bewaard bleef.' W.
SCHUBART, Europa und die Seele des Ostens, blz. 181 (Luzern, 1938).
P. SABATIER, Vie de saint François d'Assise, blz. 130-131 (Parijs, 1931). - Nopens den
vrijheidsgeest van Franciscus, zie ook de heerlijke bladzijden van C. VERSCHAEVE, art. c.,
blz. 69-74. Toch lijken deze beschouwingen ietwat eenzijdig. Een volle vrijheid, alleen door
de alles-bindende wet der liefde gebonden, dat is al te engelachtig. Franciscus was toch de
meest-menschelijke misschien onder de heiligen. De mensch houdt van tastbare dingen en
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Deze interpretatie is totaal in strijd met het feit, door Sabatier zelf erkend, dat
Franciscus spontaan met zijn eerste broeders naar Rome is gegaan en onder de reis
voortdurend bezig was met hetgeen hij den paus zeggen zou. Zooals Franciscus reeds
bij het eerste begin van zijn bekeering zoo juist en gevat de taak van den bisschop
omschreef, wanneer hij zegde: 'De bisschop is de vader en leider der zielen1', werd
hij ook nu tot de reis naar Rome gepraamd door zijn levendig geloof en zijn intuïtie
in de taak der Kerk en in de toekomst zijner orde. Hij zag in de Kerk een uiterlijk
organisme, dat innerlijk leven draagt en beschermt. Zonder innerlijk sap en leven
verkalkt het organisme; maar zonder organisme gaan ook alle innerlijk sap en leven
reddeloos verloren. Franciscus droeg naar den paus zijn rijk inwendig leven en groote
liefde om deze beschermd en bestendigd te zien; en de paus neigde zich neder tot
den arme van Assisi en riep uit: 'Waarlijk deze is het die door Christus' woord en
kracht de steun van de Kerk zal zijn!' Niet alleen de Kerk won bij deze uitwisseling,
maar ook Franciscus. Zonder dezen stap hadden zijn bovennatuurlijke begenadiging
en geniale natuur nooit hun hoogste bekroning gevonden. Het is trouwens een
algemeene wet, dat het genie zijn vollen bloei niet bereikt, als het niet komt te staan
voor een groot reëel object2. Franciscus verschijnt in de geschiedenis op het oogenblik,
dat in de Kerk de wil tot hervorming zijn hoogste spanning nabij was en dat de Kerk
bestuurd werd door een man, wiens pauselijke macht gestegen was tot een toppunt,
dat nog nooit bereikt werd en nooit meer zou bereikt worden. Door de inwilliging
van Innocentius III kon Franciscus zijn evangelische hervorming en zijn rijk innerlijk
leven, langs de hiërarchie om, in de Kerk inschakelen en zag hij tevens zijn levenswerk
verzekerd en bestendigd. Van haar kant nam de Kerk de zoo noodige aanvulling van
haar innerlijk leven in zich op; want dit innerlijk leven was niet in dezelfde mate
gestegen als haar vorstelijke uiterlijke machtsontplooiing. Zij kon nu voor goed alle
opdringerige kettersche hervormingsbewegingen lam leggen en de middeleeuwen
opvoeren tot het hoogtepunt der XIIIe eeuw, waarin de groote figuren van een
Innocentius III en een Gregorius IX, een Bonaventura en een Thomas, een Dante en
een gansche schaar van groote heiligen zóó dicht bij elkaar staan, dat deze tijd tot
een onmiskenbare glansperiode in de geschiedenis der Kerk is geworden3.

1

2
3

feiten, ook al beschouwt hij ze alleen als dragers of symbolen van geestelijke waarden. En
schreef Franciscus niet in zijn Testament: 'En stellig wil ik gehoorzamen aan den
minister-generaal van deze broederschap en aan den gardiaan dien het hem behaagt mij te
geven. En zoo gebonden wil ik zijn in zijne handen, dat ik noch gaan, noch iets doen kan
tegen zijnen wil in, omdat hij mijn heer is.'?
P. CUTHBERT, o. c., blz. 34. - Zijn geloof in den priester en zijn eerbied voor hem, heeft
Franciscus roerend beschreven in zijn Testament: 'Vervolgens gaf mij de Heer, en geeft Hij
mij nog, omwille van hun wijding, zoo'n groot geloof in de priesters, die leven volgens de
voorschriften der heilige, Roomsche Kerk, dat, indien zij mij vervolgen, ik toch tot hen mijn
toevlucht wil nemen. En al had ik zoo'n groote wijsheid als Salamon bezat, en ik trof arme
priesters dezer wereld aan, dan wil ik toch in de parochiën, waar zij wonen, niet preeken
tegen hun wil. En hen en alle anderen wil ik vreezen, beminnen en eeren als mijn heeren; en
zonde wil ik niet in hen opmerken, omdat ik den Zoon van God in hen zie en zij mijn heeren
zijn... En alle godgeleerden en die ons de allerheiligste woorden Gods bedienen, moeten wij
eeren en eerbiedigen, als die ons toedienen geest en leven.' - Meent Sabatier dat het geloof
van Franciscus in den paus kleiner was dan zijn geloof in den gewonen priester?
TH. HAECKER, o. c., hst. IV, bewijst dit uitvoerig voor wat Vergilius betreft.
J. LORTZING, Franz von Assisi als Reformator in Wissenschaft und Weisheit, 1942, t. IX,
blz. 132.
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De geest van armoede, de liefde tot de natuur, de afschuw voor het geld en de
gehechtheid aan de Roomsche Kerk zijn slechts enkele voorbeelden uit de vele, die
ons laten inzien hoe Franciscus spontaan en intuïtief den diepen zin van de
geloofswaarheden begreep en beleefde. Steunende op de onbetwijfelbare theologische
waarheid dat de genade de natuur onderstelt en gebruikt, ligt het voor de hand te
besluiten, dat bij Franciscus de bovennatuurlijke begenadiging in hooge mate geholpen
werd door een genialen aanleg, door de kracht van een intuïtie, die instinctmatig de
verborgen kern der dingen doorpeilde. En harerzijds werd de geniale natuur door de
bovennatuurlijke inwerking wel niet van wezen veranderd, maar toch versterkt en
tot een hooger plan verheven. Een voorbeeld van wisselwerking of wederzijdsche
oorzakelijkheid, zooals wij die op ieder gebied van het leven ontmoeten.
***

Uit de geschriften en de handelwijze van Franciscus blijkt, dat hij door de
buitengewone kracht van zijn intuïtie doorgedrongen is tot de kern der
geloofswaarheden en hun samenhang doorschouwd heeft. Op zichzelf is dit nog
onvoldoende om iemand tot een genie te verklaren. Het genie moet bovendien zijn
intuïtieve inzichten in passende, oorspronkelijke en levendige vormen belichamen.
Het lijkt haast overbodig aan te toonen hoe Franciscus in dit opzicht een ongeëvenaard
meester is geweest. Waar hij ook sprak of handelde, steeds schepte hij frisch en jong
leven. Hij was van natuur uit dichter en kunstenaar in den meest verheven zin dezer
woorden. Hij dichtte niet alleen met de pen1, zijn geheele leven was één gedicht. 'Hij
was een dichter wiens gansche leven een gedicht was. Hij had meer van een dramaturg
die zich in staat voelt zijn eigen stuk in zijn geheel op te voeren, dan van een meistreel
die alleen maar de door hemzelf gedichte liederen zingt. De dingen die hij zei
getuigden van een grooter verbeeldingsrijkdom dan de dingen die hij neerschreef.
En de dingen die hij deed, getuigden van een nog veel grooter verbeeldingsrijkdom
dan de dingen die hij uitsprak. Zijn heele loopbaan hier op aarde was één
onafgebroken serie van tooneelen waarin het hem steeds gelukte de dingen op te
stuwen naar een schoon dramatisch hoogtepunt. Wanneer men spreekt over de kunst
om te leven, klinkt zulks veeleer artificieel dan artistiek. Maar Sint Franciscus, hij,
heeft beslist van die eenvoudige daad: te leven, een kunstwerk gemaakt, een
ongekunsteld werk van kunst... Verbazend: hoe hij zijn eigen beeld zoo levendig in
den geest en de verbeelding van de menschen wist te prenten, en dat grootendeels,
dank zij het feit dat men hem telkens weer in dergelijke dramatische omstandigheden
ontmoette'2. Zijn leven was het lied dat het hart der christenheid deed en nog doet
sidderen van ontroering. Het werd het morgenlied van een nieuwen godsdienstzin
en een nieuwe kunst.
De wonderbare en duurzame invloed van Franciscus in de Kerk - want de
verrukkende avonturen van den dolenden ridder lokken nog steeds nieuwe minnaars
in zijn voetspoor - vindt zijn verklaring in een dubbele oorzaak: vooreerst in het
heilige als zoodanig, maar ook gedeeltelijk in de
1
2

Ook het proza van Franciscus zit vol zalving en poëzie. Men leze bijvoorbeeld zijn Brieven
in P.F. VAN DEN BORN, o. c., blz. 5-32.
G. K. CHESTERTON, Sint Franciscus van Assisi, vertaald door W. Moens, blz. 133-134.
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geniale expressie, die hij aan zijn diepe godservaring heeft gegeven. Doch Franciscus'
invloed overschrijdt de perken van het zuiver-godsdienstige en blijft nu nog voortleven
in de cultuur. '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 van kunst en cultuur, zoozeer gemeengoed... Het ware een
levenswerk Sint Franciscus in de wereldliteratuur en de kunst te willen behandelen1.
'Het is niet louter een rhetorische uitlating wanneer men spreekt van 'een zekere
magnetische kracht in zijn leven', van een 'haast epidemisch geworden sympathie
voor de Poverello2'. Deze profane invloed kan zijn verklaring niet vinden in het
heilige als zoodanig, maar alleen in het feit dat Franciscus, zooals alle genieën, de
diepst-menschelijke gevoelens op een algemeenmenschelijke en tevens aangrijpende
wijze heeft uitgedrukt.
Meerdere van zijn opvattingen en vele elementen van zijn levenswijze vindt men
terug in zijn onmiddellijke omgeving. Dit doet echter niets af aan Franciscus'
oorspronkelijkheid. Men zal hetzelfde aantreffen bij alle genieën. Hedendaagsche
Joodsche geleerden verwijten aan Jezus dat hij veel, zeer veel, ontleend heeft aan de
Joodsche tradities. Letterkundige grootmeesters, als Vergilius, Shakespeare en Racine,
haalden zelfs het thema van hun hoofdwerken uit werken van vroegere schrijvers.
Wie hun daarvan een verwijt maakt, geeft enkel blijk van zijn onwetendheid omtrent
de ware natuur van het geniale. Genie veronderstelt geen losstaan van verleden en
omgeving, maar veeleer een nauwe verbondenheid daarmede. Het ontdekt het leven
overal waar het aanwezig is en geeft leven aan alles wat het aanraakt. Het genie weet
de beste elementen uit verleden en heden te kiezen en met eigen inzichten te verrijken.
Dit alles bouwt het dan op tot een oorspronkelijk geheel, waaruit met kracht en
frischheid een nieuwe geest spreekt. Niet in de onderdeelen afzonderlijk, maar in het
geheel als zoodanig ligt zijn oorspronkelijkheid.
De menschelijke natuur, ook wanneer ze met de gaven van het geniale is toegerust,
blijft begrensd. Het is echter een eigenschap van den genialen mensch, zegt
Chesterton, dat in hem zelfs het negatieve positief is, omdat het deel uitmaakt van
zijn karakter. Sint Franciscus geeft een prachtige illustratie van dit beginsel. Zelfs
de beperkingen die hij in zijn wezen ondervindt maken hem nog grooter. Wat hij is,
dat is hij niet alleen door wat hij heeft, maar tot op een zekere hoogte door wat hij
niet heeft. Een uitstekend voorbeeld daarvoor biedt ons zijn houding tegenover studie
en wetenschap. Boeken en boekengeleerdheid waren hem vreemd en hij raadde ze
ook tot op een zekere hoogte af. En vanuit zijn standpunt, alsmede vanuit het standpunt
van gansch zijn onderneming, had hij volstrekt gelijk. De leer, die hij aan de menschen
bracht, muntte uit door haar buitengewonen eenvoud: zóó eenvoudig was ze, dat
zelfs de dorpsidioot ze nog begrijpen kon. Wat zijn standpunt betreft, komt heel de
zaak hierop neer: het was een origineele kijk op een nieuw geboren wereld, welke
best dienzelfden morgen had kunnen geschapen zijn. En als we zijn onderneming
beschouwen, mogen we zeggen dat Franciscus' verschijning op aarde zooveel
beteekende als de wandeling over de wereld van Gods levende barmhartigheid. Zij
beteekende, dat van dan af de menschen niet alleen konden worden verzoend met
Onzen Lieven Heer, maar ook met de natuur en, wat nog het
1
2

EM. JANSSEN, bespreking van P. CUTHBERT, o. c., in Streven, 1943, t. IX, blz. 53.
P. BRUNO VIJDT, o. c., blz. 17.
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moeilijkste van al is, met zichzelf. Zijn taak bestond hierin: de menschen op te wekken
om geheel opnieuw te beginnen en aldus zichzelf te leeren vergeten1.
***

Wie in Franciscus den minnaar Gods of den minnaar van de natuur bewondert of
nog den stichter van drie religieuze orden, ziet slechts één zijde, doch niet de volle
beteekenis van zijn persoonlijkheid. Zijn liefde tot God of voor de natuur was slechts
een gevolg van zijn diepe godservaring en de drie religieuze orden, die hij stichtte,
een middel om zijn levenstaak te verwezenlijken. De ware grootheid van Franciscus
ligt in het feit dat hij zijn levensopdracht, de hervorming van de Kerk in het begin
der XIIIe eeuw, tot een goed einde heeft gebracht. Dat de kleine Poverello daarin
slaagde, is een wonder en dat wonder heeft hij slechts tot stand kunnen brengen,
omdat hijzelf een wonder was van innerlijke kracht, van begenadiging en natuurlijke
gaven. J. Lortzing beweert dat Franciscus een levend bewijs is van de goddelijkheid
van het christendom2. Men kan er zonder schromen aan toevoegen dat Franciscus
door zijn persoon en zijn leven even onweerlegbaar bewezen heeft, dat het ware
christendom in de Katholieke Kerk aanwezig is. Want zijn genie was, zooals in deze
bladzijden werd aangetoond, niet religieus o£ christelijk zonder meer, maar
uitgesproken katholiek over de geheele lijn. Hij zal dan ook een eereplaats blijven
innemen onder de groote genieën van het Roomsche, katholieke Christendom.

1
2

G. K. CHESTERTON, o. c., blz. 233-235.
J. LORTZING, art. c., blz. 132.
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Het literair aspect van de Nederlandsche Contra-Reformatie1
door Prof. Dr E. Rombauts
Elke nieuwe tijd herziet den kijk, dien vorige geslachten op het verleden hadden.
Elke nieuwe tijd ziet de problemen, die het verleden heeft gesteld, onder een ander
daglicht, waardeert ze ook anders. Een nieuwe tijd ziet zelfs problemen, die aan de
aandacht van vroegere generaties waren ontsnapt of waarvan zij althans slechts
enkele, voor haar onsamenhangende verschijnselen hadden waargenomen.
Geen enkele groote beweging, geen enkele groote geestelijke strooming van
cultuur-historischen aard in het verleden ontsnapt aan deze herziening van
standpunten. En meer dan eens worden, tengevolge van deze confrontatie, vroegere
standpunten als overwonnen beschouwd.
Dit beteekent allerminst - het spreekt wel van zelf - een pleidooi tegen
wetenschappelijke continuïteit en een ijveren voor de invoering van subjectieve
elementen in den wetenschappelijken schouw op het verleden. Het beteekent alleen
dat elke tijd, die zich voor nieuwe problemen gesteld ziet, zijn wetenschappelijke
aandacht hoofdzakelijk zal keeren naar perioden en geestelijke stroomingen, waarin
soortgelijke problemen aan de orde stonden.
Verder beteekent het, dat hij, bij de beschouwing van een bepaalde
cultuur-historische strooming uit het verleden, aan de hand van eigen ervaring en
grondiger studie, de vroeger bekende gegevens, maar dan anders geschikt, anders
belicht, maar steeds dezelfde objectieve gegevens, zal verwerken tot een nieuwe
synthese.
Dit wordt eens te meer gedemonstreerd door de vernieuwde belangstelling, die op
het oogenblik allerwegen aan den dag treedt voor de Contra-Reformatie en voor de
contra-reformatorische kunst, door het nieuwe inzicht dat onze tijd zich aan het
vormen is over kunst en cultuur in de periode van de Tegenhervorming. Vernieuwd
inzicht, dat zich nog aan het vormen is, want velen onder ons, ook katholieken,
hebben zich nog niet kunnen onttrekken aan de kracht van vroegere slagwoorden,
die de godsdienstige kunst van de XVIIe eeuw als uiterlijk theatraal vertoon en de
geestelijke letterkunde van dien tijd als onbelangrijke kloosterliteratuur doodverfden.
De zeer negatieve benaming: Contra-Reformatie voor een in feite grootsche bezielende
vernieuwingsbeweging is overigens teekenend voor den tijd, die ze uitdacht.
Onze tijd nu, het is reeds herhaaldelijk gezegd, is er een van uitzonderlijk
dynamisme op alle gebied. In het geestelijke staat hij afzijdig, zelfs afkeerig tegenover
het louter rationeele en schenkt hij bij voorkeur aan-

1

Dit artikel is de lichtjes omgewerkte tekst van een lezing, in November 1939 voor de
Antwerpsche afdeeling van de Kath. Vl. Hoogeschooluitbreiding gehouden. Wegens de
oorlogsomstandigheden is de publicatie er van vertraagd. Van de inmiddels verschenen
literatuur kon slechts terloops worden gebruik gemaakt.
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dacht aan de irrationeele krachten, die in de menschelijke persoonlijkheid huizen:
zoowel de met affect geladen godsschouwing van de mystiek als de donkere diepten
van het menschelijk onderbewustzijn. In het godsdienstige kent onze tijd weer de
geloofsvervolging, zoo openlijke als bedekte, heeft hij opnieuw de huiverige aanraking
gevoeld van het heroïsche martelaarschap. Niettegenstaande alle factoren van
vervlakking, die het moderne leven meebrengt, is onze tijd er een van geestelijke
verdieping, van een streven bij de besten naar een intenser, persoonlijker godsdienstig
leven.
Dit alles kan niet anders dan de huidige generatie, althans het geloovige deel er
van, weer ontvankelijk maken voor de in elk opzicht vernieuwende beweging, die
de Contra-Reformatie heet, waarin ongeveer dezelfde factoren, maar dan in andere
omstandigheden en in andere verhoudingen, werkzaam waren. Wegens dit alles zijn
wij de Contra-Reformatie opnieuw gaan beschouwen als de groote geestelijke
vernieuwingsbeweging van de zoogenaamde Moderne Tijden. Het moet dan ook
geenszins verwonderen dat de beweging zelf, alsmede de kunst, die er de uitdrukking
van heet: de Barok, allerwegen in het brandpunt der belangstelling staan; overigens
is het in hooge mate verheugend te noemen dat beide door historici van allen aard
en pluimage en niet het minst door kunst- en literatuurhistorici, naar alle zijden
worden verkend.
***
Het kan natuurlijk onmogelijk mijn bedoeling zijn een volledig beeld te ontwerpen
van de Contra-Reformatie in haar geheel en de invloed van deze beweging te bepalen
op alle aspecten van het cultureele leven, die ze beroerde. Zulk een onderneming
zou niet alleen het raam van deze lezing te buiten, maar ook mijn krachten te boven
gaan.
Mijn onderwerp is overigens - gelukkig maar! - veel beperkter. Als
literatuurhistoricus zal ik slechts één zijde van het vraagstuk belichten en een poging
wagen om het beeld van de Contra-Reformatie, zooals zich dat in onze Nederlandsche
letterkunde weerspiegelt, eenigszins te fixeeren. Dat hiervoor uitsluitend de
letterkundige werken van katholieke schrijvers en hoofdzakelijk de geschriften van
godsdienstigen aard of met godsdienstigen inslag in aanmerking komen, is wel zoo
vanzelfsprekend, dat ik er geen nadruk op behoef te leggen. Volledig klaar en
heelemaal afgewerkt zal dit gefixeerde aspect inmiddels niet zijn, want de vrijwillig
opgelegde beperking slechts Nederlandsch schrijvende auteurs te behandelen, dwingt
mij er toe de menigvuldige Latijnsche literaire werken, in de XVIIe eeuw verschenen
en door de Contra-Reformatie beinvloed, buiten beschouwing te laten. Daarbij ben
ik angstvallig het probleem van de Barok en de verhouding tusschen de
contra-reformatorische en de barokkunst uit den weg gegaan; niet alleen omdat de
behandeling van deze beide vraagstukken ons veel te ver leiden zou, maar ook omdat
deze problemen veelal op zulke uiteenloopende wijze beantwoord worden, dat men
er weinig houvast aan heeft. Onze aandacht hebben we bijgevolg meer toegespitst
op de bezielende waarden van de Contra-Reformatie dan op de artistieke vormen,
waarin deze concreten vorm en gestalte kregen in het werk van onze Nederlandsche
dichters en schrijvers.
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noodzakelijkheid u, ten minste in een paar woorden, de beteekenis der
Contra-Reformatie als geestelijke strooming duidelijk te maken. Zonder deze noodige
begripsbepaling zouden we er immers nooit kunnen toe komen met eenige juistheid
de inwerking van de contra-reformatorische bezieling op de katholieke literatuur van
de XVIIe eeuw vast te leggen.
De Contra-Reformatie is de godsdienstige vernieuwingsbeweging, die, uitgegaan
van het Concilie van Trente, het aanschijn van de katholiek gebleven landen in het
Europa van de XVIe en de XVIIe eeuw grondig vernieuwde en het Katholicisme in de
protestantsche trachtte te doen herleven. 'Hervorming in eigen boezem, verdieping
en verinnerlijking van het godsdienstig leven bij iederen geloovige', dat waren de
leuzen die de zich hervattende Kerk op haar vaandel speldde. Het zijn in den grond
de leuzen van elke godsdienstige hernieuwing; de contra-reformatorische zou zich
slechts van de andere onderscheiden door bijkomstigheden, die zijn: de
omstandigheden, waaronder ze doorgevoerd werd en de problemen, waarvoor ze
zich gesteld zag. Zoo hebben ten slotte deze bijkomstigheden haar uitzicht
doorslaggevend bepaald.
***

Verinnerlijking en verdieping van het godsdienstig leven bij iederen geloovige
beteekende, in de streken waar de onroomsche hervormingsbewegingen de geesten
in beroering hadden gebracht, in de eerste plaats terugschuiving of ten minste
neutraliseering van den fascineerenden invloed, die nog steeds van het jonge
Protestantisme uitging. Dat de politiek bij deze poging tot herwinning van voor de
Kerk verloren gebieden een groote rol speelde, is bekend. Ook dat haar tusschenkomst
in deze wel meer heeft geschaad dan gebaat. Maar door deze houding van verweer
of zelfs van aanval kreeg de beweging, behalve haar grootsche positieve bezieling,
ook een negatieve zijde: deze van strijd tegen het Protestantisme.
Verinnerlijking en verdieping van het godsdienstig leven bij iederen geloovige
beteekende in de tweede plaats doordringing van het heele cultureele leven van dien
tijd, in al zijn lagen en in al zijn aspecten, met den zuurdeesem van een verjongden
katholieken geest. Het cultureele leven van de XVIe eeuw nu was in hooge mate
gevoed door Humanisme en Renaissance, twee stroomingen wier voorstanders,
ofschoon langs verscheiden wegen, toch eenzelfde doel nastreefden: het opnemen
in zich en het benaderen in hun werk van de beschaving der klassieke,
Grieksch-Latijnsche oudheid. In wezen was deze een heidensche beschaving, maar
eene die zooveel algemeen-menschelijke schoonheid en algemeen-menschelijke
wijsheid bood dat de Kerkvaders ze reeds vroeg, in haar mooiste en beste uitingen
althans, met het Katholicisme verbonden. Eenzelfde verzoenende, doch tevens
zuiverende houding nam de Kerk van de XVIe eeuw aan: de wijsheid van de Ouden
doordrenkte ze met haar geest; voor het antieke schoonheidsideaal, maar omgeven
met christelijken glans, zette ze de deuren van kerken en tempels wagenwijd open.
Matigen en weren deed zij alleen waar elementen voorhanden waren, in strijd met
haar leer of waar het natuurlijke te zeer beklemtoond werd ten nadeele van het
bovennatuurlijke.
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bevruchten. De godsdienstige kunst en de geestelijke letterkunde, die in deze
veranderde sfeer tot bloei kwamen, dragen het teeken van en zijn doordaverd door
den gloed der verjongde bezieling.
Deze vaststelling geldt voor alle katholiek-gebleven landen van Europa: met name
voor Italië, Spanje, Zuid-Duitschland, Oostenrijk en de Nederlanden, althans de
Spaansene. En in deze laatste niet het minst: want al kon de Contra-Reformatie,
wegens de politieke en godsdienstige beroerten, haar vernieuwingsbeweging in de
oude Nederlanden slechts met succes inzetten na de verovering van de Vlaamsche
en Brabantsche steden door Alexander Farnese, ze heeft er in het eerste kwart van
de XVIIe eeuw een der heerlijkste triomfen gevierd.
***

Bouwkunst, schilderkunst, letterkunde, ze dragen, in zoover ze kerkelijk of geestelijk
van aard zijn, alle het merk van den nieuwen geest. Voor de kerkelijke bouwkunst
denke men maar even aan de talrijke baroktempels, die zoowat overal in de Vlaamsche
steden oprijzen en waarvan de Antwerpsche Sint-Carolus Borromaeus en de
Mechelsche Begijnhofkerk de merkwaardigste typen zijn. Hun monumentale gevels
bezingen den triomf van de herstelde Kerk; stralend, jubelend licht verdringt, in het
kerkgebouw zelf, de getemperde atmosfeer van de gothische kathedralen; altaar en
kansel concentreeren alle aandacht op zich, alsof de bouwmeesters hadden willen
beklemtonen wat de Contra-Reformatie het nauwst aan het hart lag: de door de
Protestanten ontkende tegenwoordigheid van Christus in het altaarsacrament en de
verbreiding van het ware woord Gods1.
Wat schilderkunst, grafiek en in zekere mate ook beeldhouwkunst aan de nieuwe
inspiratorische krachten te danken hebben, toonde pater B. Knipping aan in zijn
meesterlijk werk over de Iconografie van de Contra-Reformatie in de Nederlanden2.
Aan een karakteristiek van de nieuwe bezieling in de Nederlandsche letterkunde
waagde zich Anton van Duinkerken eenigen tijd geleden in zijn hoogst verdienstelijk
boek: Dichters der Contra-Reformatie3.
Een literaire karakteristiek is wellicht te veel gezegd; Van Duinkerken zelf
waarschuwt ons immers in zijn 'Verantwoording', dat hij geen volledige geschiedenis
- hij bedoelt wel: geen volledige poëtische geschiedenis - van de Contra-Re formatie
wilde schrijven. De aard van het werk leende zich ook bezwaarlijk daartoe. Het is
in de eerste plaats een bloemlezing, samengesteld met de kennelijke bedoeling meer
aandacht op te eischen voor de grootendeels miskende katholieke dichtkunst van de
1

2
3

Een uitvoerige studie over de kerkelijke bouwkunst in de XVIIe eeuw in het aloude hertogdom
Brabant leverde J.H. PLANTENGA in zijn L'Architecture religieuse dans l'ancien duché de
Brabant depuis le règne des archiducs jusqu'au gouvernement autrichien (1598-1713). Den
Haag, 1926. - Aan de bezielende elementen van deze kunst besteedde hij evenwel minder
aandacht.
Hilversum; deel I (1939), deel II (1940).
Utrecht, 1932. - Van Duinkerken's essai met bloemlezing prikkelde ook nietkatholieken tot
nieuw onderzoek: als een soort tegenhanger van de Dichters der Contra-Reformatie gaf Dr.
W.A.P. SMIT in 1939 zijn Dichters der Reformatie in de XVIe eeuw uit, terwijl Dr. W.C.J.
BUITENDIJK in Het Calvinisme in de Spiegel van de Zuidnederlandse Literatuur der
Contra-Reformatie het dikwijls misvormde beeld teellende van het Calvinisme en den
Calvinist, zooals dit zich weerspiegelt in de door den titel aangeduide literatuur.
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eeuw in den Reformatietijd en van de gouden eeuw. De gekozen stukken worden
er voorafgegaan door een inleiding, door den auteur opzettelijk vrij uitvoerig
uitgewerkt om ieder gedicht zóó te kunnen behandelen, dat het, bij een lezing, weinig
verklaring meer behoeven zou. Louter toelichtende commentaar is deze inleiding
evenwel niet: de opgenomen fragmenten worden, telkens het pas geeft, in verband
gebracht met den historischen samenhang; ze dienen vaak als uitgangspunt voor de
karakteriseering van bepaalde groepen dichters of van bepaalde aspecten van de
katholieke dichtkunst. Spijts haar oorspronkelijk fragmentarisch karakter, bereikt
deze studie aldus toch een zekere eenheid, trekt zij een synthetische lijn die den groei
en de ontwikkeling moet weergeven van de katholieke dichtkunst in de Nederlanden
van omstreeks 1520 tot 1700.
Dat deze poging tot synthese noodzakelijkerwijze onvolledig moest blijven, daarvan
was de schrijver zich ten volle bewust. Hij zelf wijst er op dat zijn werk veelal niets
anders is dan een terreinverkenning en dat zeer belangrijke aspecten, 'omwille der
beknoptheid', verwaarloosd moesten worden. Bij vrijwillige uitschakeling van de
rijke en veelzijdige prozaliteratuur van de Contra-Reformatie was het overzicht
overigens van zelf gedoemd om onvolledig - dus ook eenzijdig - te blijven.
Toch is dat overzicht boeiend genoeg om het eenigszins uitvoerig te bespreken.
Het lijkt wel een grootsch-opgezet schilderij, van zelf vervallend in tien afzonderlijke
paneeltjes, die ons beurtelings opgang, hoogtepunten en neergang van de
contra-reformatorische bezieling in onze Nederlandsche letteren uitbeelden.
XVI

***

Twee dichteressen en een dichter bevolken het eerste linker zij luikje: het zijn de
Antwerpsche schoolmeesteres Anna Bijns, de Brugsche rederijkei: Cornelis Everaert
en het bescheiden Gentsche nonnetje Josine des Planques. In hun werk (meestal van
vóór 1550) meent Van Duinkerken de eerste stemmen te hooren van de nieuwe
beweging, die zich voorloopig nog schrap zet in het defensief. Gloeiend is het
katholiek verzet in de strijd-refereinen van Anna Bijns, die, het eerst in gansch Europa,
het poëtisch noodsein geeft tegen de Hervorming; tam en berustend daarentegen dat
van Cornelis Everaert, wiens didactisch-moraliseerende tooneelpoëzie, vergeleken
bij het vurige woord van Anna Bijns, 'al niet veel meer' lijkt 'dan een
burgerlijk-reactionnaire poging tot zelfbehoud'. De inkeer van dezen strijdbaren tijd
vertegenwoordigt de kloosterzuster Josine des Planques, in wier gedichten Van
Duinkerken reeds de verborgen krachten der Contra-Reformatie vermoedt.
Wereldlijke en geestelijke dichters van de daaraanvolgende periode, die
hoofdzakelijk de laatste veertig jaren van de XVIe eeuw bestrijkt, worden op
afzonderlijke paneeltjes gegroepeerd. De eerste groep omvat een drietal rederijkers:
de Bruggeling Eduard de Dene, de Antwerpenaar Cornelis Crul en de Brusselsche
edelman Johan-Baptist Houwaert. Van Duinkerken ziet ze als 'drie onevenwichtige
rederijkers uit het kenteringstijdperk', 'die niet weten te kiezen, ook niet te berusten
in zich zelf en die daarom de eerste melancholieken worden van de moderne
letterkunde'. De voornaamste vertegenwoordigers van de tweede groep zijn: de
Noordnederlandsche liederdichter Tonis Harmansz. van Warvershoef, de Brusselsche
dichteres Katharina Boudewijns en de Liersche rederijker Berthel-
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meus Boeckx. Zij geven uiting aan de klagende, maar innig gestemde katholieke
inspiratie tijdens de jaren van het calvinistische schrikbewind in de Vlaamsche en
Brabantsene steden.
Het vierde zij luikje, dat rechtstreeks aansluit bij het groote middenstuk, brengt
ons op den drempel van de XVIIe eeuw.
Hooge kunst geeft de katholieke letterkunde ons in het eerste kwart van de gouden
eeuw nog niet te genieten; wel vertoont ze een veelzijdig uitzicht, waarvan
voornamelijk drie facetten opvallen.
Een eerste is wat Van Duinkerken noemt 'de didactische klein-literatuur, waarin
de katholieken zich verantwoorden tegen de zegepraal van de nieuwe religie'. In deze
didactische klein-literatuur, die eenige decennia later het ontstaan zal geven aan het
bezonken verstandsvers, meent de auteur 'het eerste symptoon te zien van een
polemisch-ascetische dichtkunst', die z.i. een 'diepen terugval lijkt na de spontane
lyriek van Bertelmeus Boeckx en Katharina Boudewijns'. Vertegenwoordigers van
deze kleinkunst zijn de eerste dichtende Jezuïeten, waarvan de Kortrijkenaar Joannes
David wel de voornaamste is. Eenige verwantschap met dit genre vertoonen de
gedichten van den Amsterdammer Hendrick Laurensz. Spieghel, wiens bekend
Jubel-jaer-liedt als de eerste uiting van de Hollandsche Contra-Reformatie mag
worden beschouwd. Het teekent tevens den overgang van de didactische
klein-literatuur naar de breede Hollandsche leeken-lyriek van de XVIIe eeuw, waarmee
de dichtkunst van de Contra-Reformatie, in het werk van den bekeerden Vondel, een
hoogtepunt bereiken zal.
Het tweede facet vertoont, in zijn schittering, meer overeenkomstige dan afwijkende
kleurennuanceeringen. Dicht bij de didactische klein-literatuur staat immers het werk
van den Leuvenschen hoogleer aar Erycius Puteanus. In zijn 'Sedigh-Leven' - een
in het Nederlandsch geschreven werkje van dezen humanist, is 'de beperkte
gedachten-kring van 't katholiek-stoïcijnsch ideaal der matigende zelfbeheersching
het meest volledig uitgedrukt'. Wel geeft Van Duinkerken toe dat dit 'gedachte-geheel
niet strijdbaar contra-reformatorisch is', maar hij is niettemin van meening dat het
'door zijn dwang tot inkeer meewerkte aan de bevestiging van het katholieke geloof
in de Nederlanden'.
Voegen we hierbij nog een begin van Catsiaansche moraliseerende didactiek, in
hoofdzaak vertegenwoordigd door den priester-dichter Willem van der Elst, dan zijn
hiermee de drie facetten van de katholieke dichtkunst in deze periode vastgelegd.
Het vijfde en het zesde paneel vormen samen een groot tweeledig middenstuk: zij
geven ons, in de priester-lyriek van de jaren 1620-1640 en in de Hollandsche
leeken-lyriek van de veertig volgende jaren een voorstelling van de hoogtemomenten
der contra-reformatorische bezieling.
'Van nature godsdienstig', heet Van Duinkerken de lyriek van de priester-dichters
van de periode 1620-1640. 'Zij is meestal geschreven voor kleine, concrete parochies
en voor stille kloosters, waar de vroomheid van de menschen de eenige
bezielingsprikkel van den dichter was; ze is daarom eenvoudig en intiem, zonder
moedwillige artisticiteit.'
Noord- en Zuidnederlandsche priester-dichters hebben gelijkelijk deze
wereldvreemde en wereldontstegen lyriek beoefend, maar allen zijn in gelijke mate
door de zuidelijke vroomheid gevormd. Het zijn: de geboren Utrechtenaar, maar
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Makeblijde, de Hollander Stalpaert van der Wiele, in Zuid-Nederland tot priester
opgeleid en gewijd, de Vlaming Justus de Harduyn en de Capucijner-pater Lucas
van Mechelen.
Het poëtisch hoogtepunt van de Contra-Reformatie, dat overigens met het historisch
hoogtepunt samenvalt, ziet Van Duinkerken in de Hollandsche leeken-lyriek van de
periode 1640-1680. Deze is gedeeltelijk door bekeerlingen geschreven en vindt haar
straalpunt in Vondel's werk. Rond den prins der Nederlandsche dichters, wiens
'dichtkunst de zang-geworden Contra-Reformatie zelve' is, wentelen een aantal sterren
van mindere grootte, die evenwel aan 's meesters schitterlicht hun matten glans
ontleenen. Het zijn de Amsterdamsche advocaat Cornelis Gijsbertszoon Plemp, de
bekende dochter van Roemer Visscher Maria Tesschelschade, de bekeerde
doopsgezinde Reyer Anslo, de Haarlemsche rederijker Franciscus Snellinckx en de
Amsterdamsche glazenmaker Jan Vos. Hun lyriek, inzonderheid deze van Vondel,
kenmerkt zich door een volheid en verscheidenheid van leven, die niet, of slechts in
mindere mate de eigenschap kan zijn van deze der priester-dichters, intenser naar
binnen gericht als deze is.
Op dit dubbel middenstuk volgen nog de vier zij luiken van rechts die den neergang
voorstellen van de contra-reformatorische inspiratie in onze katholieke dichtkunst.
De eerste etape hiervan ziet Van Duinkerken in de Zuidnederlandsche
priester-didactiek van de jaren 1640-1660, gelijktijdig verloopend dus met de
Hollandsche leeken-lyriek. In hoofdzaak is ze de voortzetting van de vroegere
didactische klein-literatuur; ze wordt gedragen door den Brabantschen Jezuïet Adriaan
Poirters en door een kring dichters van derden rang, die zich rond hem scharen en
waarvan de voornaamsten zijn: de Jezuïet Johannes van Sambeeck en de Carmeliet
Olivier De Crock. Al is Poirters nog een van de belangrijkste figuren uit de
geschiedenis der Nederlandsche Contra-Reformatie, toch wordt, in het geheel van
zijn werk, haar verval reeds aangekondigd. De kiemen van dit verval meent Van
Duinkerken te bespeuren in de vulgariseering en de aanpassing van den heerlijken
contra-reformatorischen droom aan de levensgebruiken van den kleinen middenstand,
waarvoor deze priesterdidactici preekten en schreven. Deze aanpassing doemde de
groote bezieling niet alleen tot vervlakking en middelmatigheid, ze ontnam aan de
beweging geleidelijk alle kracht en karakter.
Duidelijker is de neergang zichtbaar in het tweede zijluikje van rechts, dat de
volks-didactiek uitbeeldt van de volgelingen van Poirters en Cats in Zuid-Nederland
in de jaren 1660-1680. Deze wordt vertegenwoordigd door weinig oorspronkelijke
en weinig talentvolle rijmelaars als daar zijn: de Liersche rederij kende notaris
Cornelis de Bie, de Mechelsche Augustijnerpater Pieter Croon, de niet nader bekende
Livinus van der Minnen en de Noordbrabantsche pastoor Nicolaus Van Milst. In
wezen is deze-moraliseerende volks-didactiek reeds de aftakeling van het groote
ideaal; in de werken van deze devote poëtasters wordt dit laatste 'ontluisterd tot
belachelijkheid', daar 'de motieven der dichtkunst banaal gaan worden, haar
uitdrukkingswijze tot het platte toe alledaagsch, haar zedelessen gezocht en goedkoop'.
Een lichtpunt nog in dit versomberend tafereel brengt de Zuidnederlandsche
geestelijke lyriek van de laatste dertig jaren der XVIIe eeuw. Het is nog steeds
priester-lyriek en haar zuiverste vertegenwoordiger in deze dagen is de jonggestorven
Norbertijner pater Daniel Bellemans. Nog
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eenmaal leefde deze innige, zuivere lyriek op uit den eenvoud des harten; 'haar laatste
teedere bloei was het resultaat van een intieme bezinning op de gebieden van God
en de geloovige ziel'. Ze verslapt evenwel in het laatste decennium der eeuw. 'De
bezieling is slap gevallen in herhalingen, het apostolisch vuur uitgedoofd onder de
asch van een gehandhaafde bezadigdheid.'
Twee dichters, een Noord- en een Zuidnederlander, treden in het laatste paneeltje
op als heksluiters van de katholieke gouden eeuw. Het zijn de Duinkerkenaar Michiel
de Swaen en de naar Amsterdam uitgeweken Noordbrabander Jan-Baptist Wellekens.
De eerste vatte de gevoels-gegevens van de Tegenhervorming, die hij kende uit
aandachtige en hartstochtelijke lectuur, voor de laatste maal breed samen. Door zijn
bekentenis tot het Jansenisme kenmerkt de tweede op tragische wijze het verloop
van de geschiedenis der Contra-Reformatie in het Noorden. 'Haar strijdbaarheid',
zoo meent Van Duinkerken, 'werd een zwakte, naarmate ze zich, in jansenistische
eenzijdigheid, minder richtte tegen het puritanisme om zich meer te kanten tegen de
booze wereld.'
Toch zijn deze beide late vertegenwoordigers van een intense doch verslapte
bezieling niet zoo uitsluitend op het verleden ingesteld, dat ze niet tevens zouden
wijzen op een lichtende toekomst: de Duinkerkenaar naar het werk van den
Vlaamschen priester-dichter Guido Gezelle, de Amsterdammer naar de emancipatie
der katholieken in Noord-Nederland, die ruim honderd jaar nadien zou worden ingezet
in den gevoelstoon van diens Willebrorduslied.
***

Deze uitvoerige ontleding gaf ik om u de machtige synthetische lijn te doen aanvoelen
die doorheen heel Van Duinkerken's betoog loopt en om u tevens een inzicht te doen
krijgen in wat, op het oogenblik, wellicht met een weinig gelukkige benaming, de
literatuur van de Contra-Re formatie genoemd wordt.
Een critiek in bijzonderheden op Van Duinkerken's synthese valt wel buiten het
bestek van deze lezing; toch kan ik er, ter verklaring van het eigen standpunt, niet
buiten mijn houding te bepalen tegenover sommige algemeene stellingen van zijn
schitterend geschreven essay. Onvoorwaardelijke bewondering verdienen: in de
eerste plaats zijn grootsche en monumentale visie, die nagenoeg twee eeuwen
katholieke dichtkunst in een indrukwekkende synthese heeft weten samen te vatten
en te karakteriseeren; ten tweede: de beklemtoning van de geestelijke eenheid van
het katholieke volksgedeelte van Noord- en Zuid-Nederland, ook in zijn letterkundige
uitingen, verder: de nieuwe kleur- en lichtschakeeringen, waarmee hij het literair
aspect van onze gouden eeuw verrijkt door in zijn beschouwingen een plaats in te
ruimen aan de bescheiden maar innige en intieme priester-lyriek en ten laatste de
vaststelling dat de bezieling van de vernieuwingsactie uitstraalde van uit het Zuiden,
maar haar hoogste vormgeving kreeg in het Noorden.
Deze werkelijk in 't oog springende hoedanigheden mogen ons evenwel de
schaduwzijden van zijn betoog niet over het hoofd doen zien: hiertoe behooren
allereerst de al te subjectieve karakteriseering van een aantal dichters maar vooral
toch het ontbreken van een duidelijke begripsbepaling. Al zegt de schrijver het niet
uitdrukkelijk, toch blijkt, bij her-
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haling, uit sommige van zijn uiteenzettingen, dat dichtkunst van de Contra-Reformatie
voor hem zonder meer gelijk staat met katholieke dichtkunst, of zelfs dichtkunst van
katholieken, loopend dan over een periode van omstreeks 1520 af tot 1700 toe.
Dat, zoo beschouwd, het verweer van de katholieke dichters vóór het Concilie van
Trente ook hierbij valt - o.i. ten onrechte - is op zichzelf niet zoo erg. Erger is dat
volstrekt geen onderscheid wordt gemaakt - de vraag wordt niet eens gesteld, laat
staan beantwoord! - tusschen zuiver geestelijke dichters, eenvoudige voortzetters
van de naïve, maar innig-teedere en ontroerende vroegere geestelijke lyriek en de
poëzie, die geheel of ten deele doortrokken is van de contra-reformatorische bezieling.
Dat ook dichters zooals Erycius Puteanus en Laurens Spieghel, die wel eens een
afzonderlijk staand godsdienstig lied schreven, maar wier werk als geheel overigens
zoo ver staat van den nieuwen geest, in dit overzicht betrokken worden, is heelemaal
niet meer te rechtvaardigen. Voorts zal bij verdere verkenning en ontginning van het
terrein, de door Van Duinkerken ontworpen synthese hoe langer hoe meer op losse
schroeven komen te staan. Het sinds 1932 geleverde onderzoek is leerrijk in dit
opzicht: het noopt ons in ieder geval nu reeds zijn beeld van de literaire
Contra-Reformatie gevoelig te retoucheeren.
Geleerd door zijn ervaring zal ik er mij wel voor hoeden een nieuwe synthese te
beproeven die, bij den huidigen stand van het onderzoek, op een al te brozen
onderbouw moet steunen en derhalve veroordeeld zou zijn om spoedig af te brokkelen.
Het wil me niettemin voorkomen dat het, zonder te streven naar een volledigheid,
welke voorloopig onbereikbaar is, toch mogelijk moet zijn langs andere wegen het
literair aspect van de beweging eenigszins vast te leggen. De ontleding van het werk
van enkele repraesentatieve schrijvers moet ons in staat stellen althans de voornaamste
componenten vast te leggen van de nieuwe bezieling, die de katholieke letterkundigen
in dien tijd doorvaart. Dat ook de prozaschrijvers hierbij vertegenwoordigd zullen
zijn spreekt van zelf. Zulk een beschouwingswijze zal ons overigens vrijwaren voor
elk valsch perspectief, dat, op dit gebied, noodzakelijk onstaat wanneer we het literair
gebeuren inschakelen in de ontwikkeling van het historisch verloop. De historische
hoogtepunten zullen immers niet altijd samenvallen met de poëtische: het is best
mogelijk dat katholieke dichters, die op godsdienstig gebied als eersterangs figuren
van de vernieuwingsactie gelden, in zuiver letterkundig opzicht op het achterplan
komen te staan. We mogen immers nooit uit het oog verliezen dat het hier om een
in wezen godsdienstige beweging gaat, wier eigenlijk actieterrein ligt buiten het
domein der literatuur. Deze ondergaat natuurlijk, evenals de andere vormen van het
cultureele leven, den invloed van de vernieuwing, maar dan veelal slechts toevallig
en onrechtstreeks. Evenmin als hun middeleeuwsche voorgangers streefden de meeste
beoefenaars van de contra-reformatorische letteren er naar kunst voort te brengen.
Bereikten ze deze toch, dan was dit grootendeels ondanks zich zelf: zulks dankten
ze aan de intense gemoedsontroeringen, die hen bijwijlen bezielen of aan de sterke,
plastische beelding, welke hun eigen was.
***

Alvorens over te gaan tot de bespreking van deze repraesentatief
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geachte schrijvers, hebben we nog eenige vaststellingen van algemeenen aard te doen
over karakter en omvang van onze literaire Contra-Reformatie. Deze onontbeerlijke
beschouwingen maken in zekeren zin het raam uit, waarin straks de portretten van
de besproken auteurs zullen worden opgehangen.
Als Nederlandsche contra-reformatorische literatuur aanzie ik de geschriften van
katholieke dichters en prozaschrijvers, zoo wereldlijke als geestelijke, ontstaan
tusschen de jaren 1560 en 1700, waarin de inspiratorische krachten van de
Tegenhervorming in een of anderen zin gestalte krijgen; hierbij betrek ik insgelijks
de voortzetters van de vroegere geestelijke letterkunde, in zoover de bij hen
voorkomende traditioneele motieven beroerd of gezuiverd worden door de nieuwe
bezieling.
In haar geheel beschouwd, lijkt me deze contra-reformatorische literatuur zich te
bewegen in vijf verschillende richtingen:
1o de scherpe anti-reformatorische polemiek in vers en proza: haar voornaamste
vertegenwoordigers zijn de Jezuïet Frans de Costere, alias Franciscus Costerus
en de leek Richard Verstegen.
o
de moraliseerende volks-didactiek, die haar hoogtepunt bereikt in het werk
2
van den Jezuïet Adriaan Poirters.
3o de populaire religieuse lyriek, vaak met didactischen inslag; deze wordt
beoefend door een reeks priester-dichters, waaronder vooral uitmunten: de
Minderbroeder Willem Spoelberch en de Haagsche priester Johannes Stalpaert
van der Wielen;
o
de mystieke lyriek, die een zingende stem vond in den Capucijn Lucas van
4
Mechelen;
5o de literatuur van katholieken die, gevormd door de renaissancistische
kunstidealen, deze dienstbaar hebben weten te maken aan hun van vernieuwd
inzicht getuigende geestelijke bezieling. Komen hiervoor in aanmerking: de
religieuze lyriek van Justus de Harduyn en als opperste bekroning: het werk
van den bekeerden Vondel.

***

Een tweede vaststelling van algemeenen aard: op een paar uitzonderingen na, zijn al
deze genres gelijktijdig en gelijkelijk, de heele eeuw door, vertegenwoordigd, al
vinden ze niet altijd een literairen uitdrukkingsvorm of wezenlijk verdienstelijke
beoefenaars. Tegenover de dubbele bedreiging van buiten: de fascineerende bekoring
van het Protestantisme en een maat- en grenzenlooze bewondering voor de klassieke
heidensche oudheid, bevestigde de Kerk, vooral in de eerste periode tot omstreeks
1630, met nadruk haar eigen bezieling. Strijdbaar-polemisch is deze ten overstaan
van het Protestantisme, dat ook in werken met literaire waarde aangevallen en
weerlegd wordt; didactisch-lyrisch ten overstaan van Humanisme en Renaissance,
die meer dan in de XVIe eeuw mogelijk was, doordrongen worden met christelijke
elementen.
***

Streven. Jaargang 12
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Contra-Reformatie in de Nederlanden één, maar dat neemt niet weg dat ze in het
Zuiden een eenigszins ander aspect aanneemt dan in het Noorden
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of liever dat in de Vereenigde Provinciën andere aspecten domineeren dan in
Vlaanderen en Brabant. Zoo overheerschen in de Spaansche Nederlanden uitdrukkelijk
de anti-reformatorische polemiek, de mystieke lyriek en de moraliseer en de
volks-didactiek van de priester-dichters; het Noorden kende deze genres ook, nam
zelfs een werkzaam aandeel in hun beoefening, maar de dominante in het land van
Vondel was toch de christelijk-renaissancistische Hollandsche leeken-lyriek.
***

Een vierde. Holland, en meer bepaaldelijk nog Amsterdam, vormen in de XVIIe eeuw
het straalpunt van het Nederlandsch literaire leven. In religieus-literair opzicht leeft
het katholieke Noorden evenwel geheel van de Zuidnederlandsche bezieling, gedragen
door dichtende schuilkerk-priesters en missionarissen. Zulks blijkt ten overvloede
uit de geestelijke lyriek van het eerste kwart der XVIIe eeuw. Na, in de tweede helft
der vorige, overstemd geweest te zijn door de geuzenliederen, beleeft deze, kort na
1600, een verheugenden opbloei. Er verschijnen een groot aantal liedboekjes,
waaronder de zeer verdienstelijke en tot nu toe nagenoeg onbekende van den
Minderbroeder Willem Spoelberch en het door de Jezuïeten uitgegeven en
herhaaldelijk herdrukte Priëel der Gheestelycke Melodie. Het Noorden daarentegen
toont zich tot in 1625 vrij conservatief; al zal de nieuwe Zuidnederlandsche lyriek
er niet onbekend gebleven zijn, toch stelt men er zich tevreden met het herdrukken
van een paar zestiende-eeuwsche liederverzamelingen. Pas na 1625, en hoofdzakelijk
onder impuls van Stalpaert van der Wielen gaat Noord-Nederland gelijken tred
houden met het Zuiden.
***

Een vijfde en laatste. Hoe zeer ook, wegens haar algemeen katholiek karakter,
internationaal georiënteerd, verwaarloosde de Contra-Reformatie toch in geen enkel
land de literaire motieven van de vroegere volksvroomheid in eer te herstellen en de
bronnen van eigen vroegeren geestelijken rijkdom opnieuw aan te boren. In de
Nederlanden komt dit tot uiting in een hernieuwde belangstelling in de
middelnederlandsche mystiek, of althans in wat men er van kende. In 1624 verscheen
de eerste uitgave van Ruusbroec's 'Chieraet der gheesteliker Brulocht', terwijl de
innige volksmystische werkjes van den Minderbroeder Frans Vervoort, door
sommigen den grootsten nabloeier van Ruusbroec in de XVIe eeuw genoemd, zich
nog ver in de volgende in een groote populariteit mochten verheugen. Daarnaast ging
insgelijks de belangstelling uit naar de Spaansche Carmelmystiek van de H. Theresia
van Avila en van Sint Jan van het Kruis.
***

Deze vaststellingen van algemeenen aard vormen vanzelf het kader, waarin we enkele
typische vertegenwoordigers van de contra-reformatorische bezieling in de letterkunde
kunnen plaatsen.
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polemiek. Type van den strijdbaar-polemischen volkspredikant Uit den eersten tijd
van de Contra-Reformatie is de Jezuïet Frans de
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Costere. In de jaren van beeldenstorm en beroerte bekleedde hij verantwoordingsvolle
ambten in zijn orde. Hij schreef een aantal devotie werkjes en strijdschriften, welke,
gesteld in een duidelijke taal en een bevattelijken vorm, aan het volk klaarheid
brachten in de door de hervormden betwiste leerstellingen. Waar hij zijn woord vrijuit
tegen de ketters mocht spreken, klonk dit zoo vinnig-agressief dat het hem den
eerenaam bezorgde van 'ketterhamer' maar hem tevens menige vermaning kostte
vanwege de eigen overheid. Voor de Noordnederlandsche katholieken die hij met
zijn woord niet bereiken kon, schreef hij een reeks Catholijcke Sermoonen, die hij
de twintig laatste jaren van zijn leven - van 1598 tot 1619 - liet verschijnen.
Waar zijn polemiek thans hopeloos verouderd is, hebben enkele fragmenten uit
zijn Sermoonen hun beteekenis voor ons niet verloren. Ze getuigen ruimschoots van
de rijke, scheppende verbeelding, de rake opmerkingsgave, de treffende, vaak epische
vergelijkingen en het schilderachtige woord van den schrijver. Heftig en fel in zijn
polemiek, teeder en innig in de inkeer tot zichzelf, aan beide strevingen uiting gevend
in een taal, die de frischheid en de schilderachtigheid benadert van de volkstaal, zoo
rijst voor ons het beeld van den strijdbaar sten kanselredenaar van de
Contra-Reformatie.
In vinnigheid van hekeling en felheid van satire werd hij overtroffen door den
Antwerpenaar geworden Engelschman Richard Verstegen. Degelijk humanistisch
geschoold en reeds ten volle gevormd door vroegeren kamp, verscheen hij omstreeks
1610 in het Nederlandsen strijdperk als de eigenlijke leider van het anti-calvinistisch
offensief. Hieraan dienstbaar maakte hij van meet af de wetenschap, zooals hij die
beoefende in het navorschen van de Engelsche en de Nederlandsche oudheden, de
geschiedenis, zoowel de actuëele als deze van het onmiddellijke verleden en ten
slotte de literatuur. De eerste in onze letterkunde burgerde hij, naar Engelsch model,
de karakterschets in en schakelde dit genre, alsmede het hekelend puntdicht en het
satirisch verhaal in in zijn strijd tegen de hervormden. Het betoogende gedeelte van
zijn werk in proza is saai en kleurloos; zijn invallen, waaraan hij de rake beknoptheid
en den fijnen vorm van het puntdicht wou geven, bereiken slechts zelden echte geest
igheid; als hoogst levendig en ongemeen interessant verschijnen ons daarentegen de
caricaturale karakterschetsen van tegenstanders, zooals daar zijn: de geestige typeering
van calvinistische predikanten en bijbelzusters.
De moraliseerende volks-didactiek vond, omstreeks 1645, haar besten
vertegenwoordiger in den Jezuïet Adriaan Poirters. Evenals zijn ouderen ordegenoot
De Costere was hij een gevierd predikant en een populair schrijver. Strijd naar buiten
behoefde hij niet meer te leveren; alle polemiek is hem dan ook - zijn
gelegenheidswerk maakt hierop eenigszins uitzondering - nagenoeg geheel vreemd.
Alleen verinnerlijking beoogde hij, en bij dit streven naar verdieping vertoonde hij
ontegensprekelijk meer talent en poëtische begaafdheid dan zijn voorganger. Hij
schreef een reeks moraliseerende volks-didactische werken, waarmede hij het ascetisch
levensideaal van de Contra-Reformatie in breeden kring vulgariseerde. Die
vulgariseering beteekende een aanpassing aan of liever een opneming van de concrete
werkelijkheden van iederen dag in dat levensideaal volgens de methode, eigen aan
de ignatiaansche spiritualiteit. Dat dit hem in zulke ruime mate gelukte, dankte hij
aan zijn werkelijk eenig talent van volksschrijver; beurtelings satirisch hekelaar en
vroom gebedsmensch,
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goedmoedig spotter en innige zanger van godsliefde en eeuwigheidsverlangen wist
hij alle snaren van de volksziel aan het trillen te brengen, temeer daar hij in zijn
kleurige, kernachtige en beeldende taal over een instrument beschikte, waarmee hij
het volk direct naar het hart grijpen kon, zooals vóór hem wellicht alleen een pater
Brugman had vermocht.
Didactieker was Poirters in hoofdzaak, maar ook verdienstelijk lyricus bij tijd en
wijle. Een vertegenwoordiger van de populaire priester-lyriek, zooals deze beoefend
werd door een Willem Spoelberch, een Stalpaert van der Wielen en een Lucas van
Mechelen kan hij evenwel bezwaarlijk genoemd worden.
De eerste van dit driemanschap, dat werkte tusschen 1600 en 1630 is Willem
Spoelberch, achtereenvolgens gardiaan van de Minderbroeders te Mechelen en te
Antwerpen, auteur van een liederboekje, de Gheestelijcke Dreve van sommighe
Gheestelijcke Liedekens ende Refereynen (1605, later vermeerderd en herhaaldelijk
herdrukt).
Spoelberch was ongeoefend in de kunst, maar hij dichtte uit den eenvoud des
harten. Zijn beste liederen hebben nog den innigen klank van de middeleeuwsche
geestelijke lyriek: zij onderscheiden zich door dezelfde onbevangenheid, dezelfde
zangerigheid, dezelfde zuiverheid van toon en bekoorlijken eenvoud. Alleen de
aanwezigheid van een grooter aantal verstandelijke elementen in deze lyriek wijst
op een didactische neiging, die typisch is voor den nieuwen tijd. Spoelberch heeft
zich evenwel, juist door zijn simpele natuurlijkheid, vrij weten te houden van een al
te groote verst andelijkheid, die heel wat lyrische uitingen van de Contra-Reformatie
overwoekeren zou.
Lyricus als Spoelbergh, is de Hollandsche priester-dichter Johannes Stalpaert van
der Wielen niettemin een gansch andere natuur.
Hij kende de regelen der kunst van zijn tijd, hij was ingewijd in al haar geheimen.
In zijn werk is het polemische en het didactische element even goed vertegenwoordigd
als het zuiver lyrische; beide gingen zelfs in zijn lyriek op. Behalve martelaars- en
heiligenliederen schreef hij een polemisch tractaatje en stichtelijk-strijdbare poëzie.
In zijn eerste periode dichtte hij alexandrijnen met een kennelijk behagen in hun
sierlijken zwier. Maar pas later, toen hij als schuilkerkpriester verbleef midden zijn
vereenzaamde geloofsgenooten, trof hij den echten onvervalschten volkstoon.
Zijn polemische verzen zijn handig en vlot, begrijpelijk voor den simpelste en
toch rijk aan inhoud: in een notendop geven ze, in den vorm van het volkslied,
weerlegging van al de bezwaren op geloofsgebied, welke de hervormden tegen de
katholieken konden doen gelden.
Maar het innigst en zuiverst spreekt zijn dichterstemperament zich uit in zijn
martelaars- en heiligenliederen. Deze zijn doorzichtig en teer en hebben doorgaans
den beelden-eenvoud van de vroegere geestelijke lyriek. Zijn heiligen en martelaars,
hij beeldt ze niet uit in triomfante zekerheid zooals de schilders van de barok, maar
in verheven argeloosheid. Het typische en ook het problematische in Stalpaert's
persoonlijkheid is dat deze renaissancistisch-gecultiveerde den eenvoud, de
zangerigheid en de zuiverheid van toon van het middeleeuwsche volkslied zoo treffend
heeft kunnen weervinden.
Een uitzonderlijke verschijning in de rij der priester-lyrici van de Contra-Reformatie
is de Capucijn Lucas van Mechelen. Uitzonderlijk omdat hij met zijn liederen,
nagenoeg de eenige vertegenwoordiger is van de mystiek
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in een tijd, dat de leiding van de vroomheid hoofdzakelijk berustte bij een spiritualiteit
met overheerschend ascetisch karakter.
Daar hij wegens een heeschheid op de borst niet preeken kon, legde hij zich geheel
op de mystieke beschouwing toe. Den opgang naar en de ervaringen van dit
genadeleven vertolkte hij in zijn eigenaardig Boeck der Gheestelijcke Sanghen,
waarvan de eerste twee deelera nog tijdens zijn leven, in 1631 en 1639, verschenen
en het derde pas na zijn dood, in 1674, het licht zag. Aan den grondslag van zijn
mystische opvattingen ligt de leer der algeheele zelfverzaking, door Hendrik Herp
in de Nederlandsche mystiek op den voorgrond gebracht; behalve bij Herp, is hij
ook in de leer gegaan bij Ruusbroec en Tauler. Hun leer en geest heeft hij evenwel
weten aan te passen aan de vormen van de eigentijdsche, vooral naar Spanje
georienteerde mystiek.
De poëtische begaafdheid van pater Lucas houdt, jammer genoeg, niet steeds
gelijken tred met de diepte van zijn mystische beschouwingen. Zijn vers is veelal
stroef en gedwongen, soms langdradig; slechts zelden is het doorgloeid door de
innigheid der mystische verrukking. Hij is een typisch voorbeeld van den dichter,
wiens werk, in zuiver geestelijk opzicht, de hoogste toppen bereikt van de
contra-reformatorische gedachte maar zuiver literair, door gebrek aan vormgeving
en dichterlijke onmacht, de nieuwe bezieling niet tot op dezelfde hoogte wist op te
stuwen.
Volks-didactiek en populaire lyriek, ze bereikten in het rijk der schoonheid een
hoogeren trap dan de populaire polemiek. Toch is bij geen van deze priester-didactici
en lyrici bewust strevenar schoonheid waar te nemen. Zulk een streven vinden we
slechts, gepaard tevens aan de puurste uitingen van de contra-reformatorische
bezieling, bij den priesterdichter Justus de Harduyn en in de hoogste mate bij den
bekeerden Vondel.
Priester-dichter is De Harduyn slechts geworden op vrij laten leeftijd. In zijn jeugd
dichtte hij wereldsche minnelyriek, geheel vervuld van de vreugde om de schoonheid
van aarde en mensch, waarvoor de Renaissance de geesten zoo ontvankelijk had
gemaakt. Levend in de vernieuwde renaissancistische atmosfeer die Van der Noot
had gebracht, en opgaand in de petrarquiseerende mode-lyriek van de Pléiade, zong
hij, in, jeugdige overgave, zijn onbeantwoord gebleven liefde voor 'Roosemondt' uit
in verzen, getooid met de weelderige gewaden der Renaissance. Maar nog vóór de
dichter het midden van zijn levensweg had bereikt, was de Contra-Reformatie komen
kloppen aan zijn ziel. Haar verinnerlijking leidde bij hem tot zelfverwijt en
zelfbeschuldiging, wijl hij, in zijn onbekommerde en blij de overgave aan de dingen
der natuur, de transcendenteele schoonheid van het bovennatuurlijke dreigde te
vergeten.
Hij wordt priester, en zijn priesterschap wordt tevens de bron, waaruit zijn latere
poëzie zal opborrelen. Aardsche liefde en aardsche schoonheid moeten wijken voor
de hemelsche; zijn vroegere kunst verfoeit hij 'als Venusghejancksel'. Maar de liederen
en gedichten, die in het teeken staan van dezen geestelijken ommekeer, dragen nog
steeds, zij het ook eenigszins gelouterd en verinnigd, het stralende beeld van den
nieuwen schoonheidsvorm.
Waar Stalpaert van der Wielen zijn sierlijken alexandrijn aanpaste aan den zuiveren
en, onbevangen toon van het volkslied, zingt De Harduyn, na zijn priesterwording,
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niet zoo doorzichtig-teer geworden als dat van den Hagenaar, maar het is welluidender,
weelderiger en stralender gebleven.
Met den bekeerden Vondel bereiken we de hoogste toppen van de
contrareformatorische dichtkunst. In het werk van den prins der Nederlandsche
dichters, van na 1640, verkrijgt deze, niet alleen een vormvolledigheid, een expansieve
kracht en een veelzijdigheid, die ze tot dusver niet had gekend, ze vindt er ook een
geniale stem die de rijke gamma van de geheele contra-reformatorische bezieling
vertolkt.
Heel wat invloeden hadden op Vondel ingewerkt, nog vóór zijn bekeering: de
Rederijkers, du Bartas, de humanisten, Seneca en Vergilius waren beurtelings zijn
leermeesters geweest en nog had, in 1639, dit worstelen van zijn persoonlijkheid met
de bewonderde voorbeelden van zijn tijd geen einde genomen. Zijn enge, doopersche
wereldvreemde levenshouding had hij sinds lang prijsgegeven voor een bewuste,
eenigszins overmoedige levensaanvaarding in humanistisch-renaissan,cistischen
geest, maar deze verinnigde en verstilde zich bij de aanraking met den dood, die keer
op keer, tusschen 1630 en 1635, zijn gezin kwam teisteren.
Zijn bekeef ing tot het katholicisme zou hem niets van den geestelijken en literairen
rijkdom, dien hij tijdens dezen dubbelen geestelijken zwerftocht verworven had,
ontnemen; ze zou dien alleen maar een hoogere waarde verleenen door hem te
doorstralen met bovennatuurlijken glans.
Vol van de nieuw verworven zekerheden en bezield door het dynamisme van het
na-Trentsche katholicisme, voelt de bekeerling zich vooralsnog gedrongen tot
getuigen: zingend en leerend wil hij anderen deelachtig maken aan zijn zoo pas
gevonden levensgeluk. Met apologetisch-polemische bekommernissen schrijft hij
dan treurspelen zooals zijn Peter en Pauwels en didactisch-lyrische leerdichten van
grooten omvang zooals de Altaergeheimenissen.
Maar deze werken brengen ons zijn hoogste kunst niet, al verloochent de dichter
hierin nooit zich zelf. Als alle apologetische of polemische poëzie belemmert het
verstandelijke element al te zeer de spontane gevoelsuiting.
Zijn hoogste kunst geeft hij pas vijftien of twintig jaren later, wanneer hij het
rustige evenwicht zal hervonden hebben in de schoone harmonie van het katholiek
geloof. Dan schrijft hij zijn Lucifer en zijn Adam in Ballingschap.
Zijn diepe godsdienstzin heeft den dichter, bij het overweldigend visioen van
aarctsche renaissancistische schoonheid, behoed voor geestelijke kleurenblindheid
ten overstaan van de hemelsche. Heel het rijke leven heeft hij, in zijn volheid en
schoonheid, in zich opgenomen; gelouterd in den straalglans van het bovennatuurlijke
heeft hij het weergegeven met al de weelderige pracht, die eigen was aan zijn tijd.
Hij vond, wat zoovelen toen vruchteloos zochten: volledige harmonie tusschen geest
en zinnen, tusschen natuur en bovennatuur. Hoezeer zijn blijde renaissancistische
levensaanvaarding omgeven is met den glans van de hemelsche heerlijkheden moge
blijken uit de Reiën van de Wachtengelen in Adam in Ballingschap, waarin deze
laatsten de heerlijkheid bezingen van de natuur, bekleed met het schitterende gewaad
van de Erfrechtvaardigheid. Het is waar, de erfzonde heeft het schoone evenwicht
bij deze paradijselijke menschen nog niet verbroken; maar wie deze harmonie met
zulke paradijselijke tonen vermocht te bezingen, moest ze zelf in eigen wezen wel
diep aangevoeld hebben. Wie dat kon, bracht tevens de contra-reformatorische
bezieling tot haar verhevenste uitdrukking.
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Naar aard, aanleg en begaafdheid scherp onderscheiden persoonlijkheden waren de
dichters en schrijvers, in wier werk we het literair aspect van de Contra-Reformatie
trachtten te benaderen. Zij weerspiegelen zoowel de negatieve als de positieve zijde
van de beweging. De negatieve in de contra-reformatorische polemiek van De Costere
en Verstegen, waarvan de eerste met de warmte van zijn gemoed en de kracht van
zijn overtuiging, de tweede met de scherpte van zijn intellect en zijn striemende satire
den strijd voert. Veel geschakeerder is het uitzicht van de positieve zijde die, zooals
we zagen, verdieping en verinnerlij king van het godsdienstig leven als stuwende
krachten had. Zonder veel literaire bekommernissen vonden deze hun uitdrukking
in de populaire didactiek van een Poirters en in de geestelijke lyriek van een
Spoelberch en een Stalpaert, terwijl ze de hoogvlakten van de mystische beschouwing
bereikten in de liederen van Lucas van Mechelen. Waar al deze dichters zich bewogen
op het plan van de volkskunst, dat voor een belangrijk gedeelte steunde op leering
en bespiegeling, verwijlden De Harduyn en Vondel in een geheel andere atmosfeer.
Zij hadden genoten van het schitterend festijn, dat de Renaissance aan de toenmalige
intellectuëelen bood; zij richtten zich tot menschen die aan dezelfde rijke tafelen
hadden gezeten. Maar beiden rekenden ook op eigen wijze af met de idealen van de
nieuwe kunstbeweging: de eerste door ze te verloochenen, maar tevens de
vormenweelde er van te verbinden met de bezielende elementen van het
middeleeuwsche geestelijke volkslied, de tweede, door ze met alles wat ze goeds en
schoons in zich- droegen, op te nemen in het nieuwe wereldbeeld, dat sinds zijn
bekeering het zijne werd.
De drang om te getuigen van de nieuwe zekerheden moge aanvankelijk an Vondel's
katholieke bezieling eenigszins hebben verde troebeld, Lucifer en Adam in
Ballingschap zijn ten slotte ontsproten uit het gemoed van den man, die in de rangorde
der waarden, het primaat van het kunstenarschap op lering en bespiegeling heft
hersteld. Het is en geluk geweest voor de Nederlandsche letterkunde en voor de
contra-reformatorische bezieling dat deze harmonische synthese verwezenlijkt werd
door een geniaal dichter, die niet ten onrechte als de prins onzer poëten wordt
geroemd.
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Werkonwilligheid en arbeidslust
door Dr N. Devolder, O.F.M.
Wie een parallel trekt tusschen de houding van de Belgische arbeiders en de
bereidwilligheid, het enthousiasme bij de arbeiders in Engeland, Amerika en Rusland,
wordt pijnlijk getroffen door het gemis van vlijt en werklust, het gebrek aan arbeidswil
in de Belgische fabrieken, werven en ateliers. Waar arbeiderscongressen in het
buitenland onder algemeene toejuichingen, beslissen gedurende het jaar '45 de
productie nog hooger op te drijven, recordcijfers neer te halen, wordt er bij ons met
staking gedreigd en moeten de bedrijfsleiders machteloos constateeren, dat er ellendig
veel tijd wordt verknoeid en dat de productie in ontstellende mate wordt geremd door
een algemeen-wordende lusteloosheid en traagheid.
Waaraan is deze betreurenswaardige mentaliteit te wijten? Hoe is het te verklaren,
dat de Vlaamsche arbeiders, die vóór den oorlog ver in het buitenland om hun
arbeidskracht en hun vlijt bekend stonden, nu juist in die hoedanigheden zoo deerlijk
te kort schieten?
Het ligt voor de hand, dat de noodlottige bezetting, waarvan onze groote
bondgenooten gespaard zijn gebleven, in ons land een stoffelijke ellende en een
zedelijke verwarring heeft geschapen, waar men zich in het buitenland moeilijk een
idee van kan vormen. De bevolking, bizonderlijk de werklieden en de kleine
bedienden, hebben verschrikkelijk geleden. Uit terloopsche steekproeven die tijdens
den oorlog werden gedaan, is gebleken, dat mijnwerkers in den put daalden met, als
eenigen mondvoorraad, een homp brood met siroop; dat arbeiders in de
metaalindustrie zich moesten recht houden met wortelen en soep. Vermoeide,
uitgeputte menschen mogen met den 'besten wil' van de wereld bezield zijn, ze zullen
er toch niet in slagen een normale productiviteit te ontwikkelen; wat meer is, waar
de elementaire stoffelijke behoeften geen bevrediging vinden, kan de 'beste wil' geen
stand houden. Physieke uitputting heeft onvermijdelijk psychologische lusteloosheid
en arbeidsonwilligheid voor gevolg.
Daar kwam dan nog bij, dat de vaderlandsliefde het tot een plicht maakte zoo
weinig mogelijk te produceeren, dat sabotage op alle manieren werd aanbevolen,
door talrijke bedrijfsleiders in de hand gewerkt of ten minste oogluikend werd geduld.
Het nationaal belang, dat de Engelsche en Amerikaansche arbeiders tot
recordprestaties opzweepte, werkte bij ons in tegenovergestelder, zin en schiep, om
idealistische redenen, afzijdigheid van den arbeid, die dan weer door sommige
minderwaardige elementen maar al te graag werd gebruikt om hun natuurlijke luiheid
en traagheid te verschoonen en te idealiseeren.
De stoffelijke en psychologische toestanden, die tijdens vier jaar bezetting in
dezelfde richting samenwerkten, verklaren grootendeels de onwilligheid der arbeiders
tegenover hun beroep. Op het punt van voedselvoorziening werd de bevrijding voor
velen een bittere ontgoocheling. Jaren lang hadden zij van dien nieuwen, zaligen tijd
gesproken, die weer spek en boter zou brengen; jaren lang hadden zij gedroomd, dat
van af het eerste oogenblik der bevrijding of zeker na enkele dagen, ons land weer
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tot een paradijs zou worden, met al den overvloed en het comfort dien ze vóór den
oorlog hadden gekend. Toert kwam de teleurstelling. De bevrijding kwam, maar de
oorlog duurt voort, de voedselvoorziening verbeterde slechts langzaam en
ondertusschen was het verkeerswezen zoodanig ontredderd, dat het bereiken van de
werkplaats voor velen ongehoorde moeilij kheden meebracht. Hoe zou men in deze
omstandigheden durven reppen van arbeidsenthousiasme? Ongetwijfeld, de politieke
en militaire toestand is gewijzigd en wel in den verhoopten zin, maar de menschen
blijven slecht gevoed, in armoede en koude, - en hoe kan men van die uitgeputte,
verkleumde mannen en vrouwen een inspanning verlangen, waartoe hun organisme
niet bekwaam is? De zuiverste idealist zal in zulke omstandigheden niets weten aan
te merken op het antwoord van den mijnwerker, die onverwachts door den Prins
Regent werd aangesproken; na vier eindelooze jaren van een onmenschelijke martelie
nog enkele maanden langer voor de overwinning willen lijden is, kort en goed,
heldhaftig!
Ongelukkig spelen nog andere factoren mee, die niet van louter stoffelijken aard
zijn. Indien de arbeidsonwilligheid alléén het gevolg was van physieke uitputting,
dan bestond er geen reden om dienaangaande zich ernstig bezorgd te maken; met de
normale voedselvoorziening zou binnen afzienbaren tijd de geprezen arbeidskracht
van onze bevolking weerkeeren. Doch nu is de toestand zóó dat de stoffelijke factor
vergezeld gaat van een sterke psychologische tendens, van een gewoonte van traagheid
en gemakzucht, die heel wat moeilijker te veranderen valt. Tijdens de bezetting
gingen idealisme en eigenbelang hand in hand, vaderlandsliefde en natuurlijke luiheid
maakten front tegen de naarstigheid en aldus groeiden, op korten tijd, gewoonten
van traagheid, die achteraf zeer moeilijk te wijzigen zijn. De bevrijding bracht een
fundamenteelen, omkeer in de nationale belangen; de vaderlandsliefde, die vroeger
somtijds aanspoorde tot sabotage, eischt nu de hoogst mogelijke productie om de
behoeften van de geallieerde legers en van de bevolking te dekken. Maar een
psychologische gesteltenis, een ingewortelde gewoonte, is op een handomdraai niet
te wijzigen en door een tegenovergestelde houding te vervangen; voornamelijk niet
waar het arbeiders geldt, die intellectueel slechts matig begaafd zijn en dus meer
door traditie dan door redeneering worden geleid.
Het groot probleem van dit oogenblik, dat waarschijnlijk nog verschillende jaren
acuut zal blijven, is er een van psychologischen en socialen aard: hoe kan men de
arbeiders opnieuw werkwillig maken? hoe kunnen ze er toe gebracht worden weer
met vlijt en toewij ding, bereidwillig en naarstig te arbeiden? De maximale efficiency
van een onderneming veronderstelt, dat alle arbeiders het algemeen belang der
onderneming behartigen. Dit objectief was ook vroeger uiterst moeilijk te bereiken,
omdat ontelbare elementen de belangstelling van eiken arbeider afleiden. De
arbeidswil hangt ten slotte af van de belangstelling, van een psychologische tendens,
die het subject, op een betrekkelijk duurzame wijze, naar een object richt. Kennis,
gevoel en instinctieve strevingen werken samen om de belangstelling op te wekken,
zoowel aangeboren als verworven disposities bepalen eenieders houding tegenover
de objecten, de leeftijd zelf heeft een eigen belangstellingsfeer. Het lijdt geen twijfel,
dat feitelijk ale subjectieven objectieve gegevens, die den mensch beïnvloeden, ook
een zekeren invloed hebben op zijn belangstelling en zijn bereidwilligheid om te
arbeiden: de opvoeding, de moraliteit, de levensbeschouwing, de
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publieke opinie, de economische welvaart, de ontspanning, enz., werken noodzakelijk
gunstig of ongunstig in op den arbeidszin. De technische inrichting van den arbeid
heeft nog een grootere beteekenis. De goede beroepskeuze, die eenieder in staat stelt
den arbeid te verrichten waartoe hij best geschikt is, de oefening en de vaardigheid,
die de vermoeienis vermindert en de arbeidsvreugde bevordert, de degelijke
verlichting, verluchting en verwarming, het aantrekkelijk uitzicht van de werkplaatsen,
enz., zijn evenzooveel factoren, die de belangstelling en de arbeidsbereidwilligheid
verhoogen.
Buiten deze algemeene psychologische en technische hulpmiddelen, die alle reeds
uitvoerig in speciale verhandelingen werden bestudeerd1 willen wij hier onze aandacht
wij den aan zulke factoren, die specifiek op het opwekken en ontwikkelen van den
arbeidszin berekend zijn, wat ons tevens in de gelegenheid zal stellen om op enkele
fouten te wijzen, die in het verleden werden gemaakt en om betere oplossingen voor
te stellen. Deze eigenlijke prikkels tot arbeid kunnen in hoofdzaak tot de volgende
vijf klassen worden herleid: 1o dwang; 2o hooge loonen; 3o patronale verhoudingen;
4o medezeggenschap der arbeiders; 5o idealistische motieven.

1. Dwangmiddelen en straffen
De straf in haar verschillende vormen werd door velen van onze industrieelen
beschouwd als het voornaamste, zoo niet het eenige dwangmiddel, dat geschikt was
om de naleving der werkhuisreglementen te verzekeren en geleidelijk de arbeiders
tot regelmatigheid, aandacht en vlijt op te voeden. Het kwaad of het leed, wegens
een schuldig overtreden der reglementen of een aanzienlijke nalatigheid bij het werk
is in de eerste plaats een bedreiging, die verdere misstappen voorkomt en in sommige
gevallen voor den gestrafte zelf een educatieve waarde bezit, aangezien het
ondervonden lijden een krachtige prikkel is tot inkeer en beterschap.
Het valt echter te betwijfelen of straffen en dwangmiddelen tot ware
bereidwilligheid om te arbeiden kunnen opleiden. Straf is altijd negatief: zij dwingt
gehoorzaamheid af aan plichten, waarvoor men in eenige mate afkeer voelt, niet door
het wegnemen van de hen inherente onaangenaamheid, maar door de bedreiging met
een leed, dat de onaangenaamheid van het opgelegde overtreft. Als de staat de
fietsdiefstallen wil tegengaan, dreigt hij met een straf, waartegen de voordeelen van
zulken diefstal niet opwegen. Als een patroon wil verhinderen dat zijn arbeiders te
laat komen, stelt hij een boete vast, aanzienlijker dan het voordeel, dat de arbeiders
uit hun traagheid kunnen halen.
Zulke maatregelen bereiken wel iets, de verboden handelingen worden nagelaten
en wat geboden is wordt onderhouden, maar zij zijn heelemaal ongeschikt om de
psychologische gesteltenissen zelf te ver anderen, om nl. de begeerte naar andermans
fietsen en het verlangen om na het vastgesteld uur nog wat te blijven slenteren, er
uit te krijgen. Zij kunnen wel de activiteit in gevoelige mate opdrij ven, maar niet de
innerlijke bereidwilligheid, zij verzekeren een hoog economisch rendement maar
verminderen de toewijding en de tevredenheid van den arbeider.
1

J. COLARD en P. MAHIEU, L'Organisation du Personnel dans l'Industrie, Brussel, 1944, biedt
een overvloedige bibliographie over deze verschillende onderwerpen.
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Een eerste noodzakelijk gevolg daarvan is een snel aangroeiende onwil en tegenzin
voor den arbeid. Wat verricht wordt, niet om zijn, eigen waarde, maar enkel uit vrees
voor ergere moeilijkheden, wordt in de mentaliteit van den arbeider stilaan verwant
met die moeilijkheden. De straf, die iemand dwingt tot een onaangename daad, doet
de onaangenaamheid van die daad aangroeien en aldus is het bekende feit te verklaren,
dat de arbeidsonwil in dezelfde verhouding toeneemt als het dwangsysteem. Als
gevolg daarvan moeten de straffen steeds hooger opgevoerd worden. De straf doet
den natuurlijken weerzin voor een bepaalden arbeid a angroeien, zij verliest na
enkelen tijd haar efficaciteit en moet door nieuwe dwangmaatregelen worden
aangevuld, zoodat ten slotte de heerschende atmosfeer wordt bepaald door een
ononderbroken stijging van arbeidsonwil en een daaraan beantwoordende stijging
van straffen. Zelfs afgezien van de economische bezwaren, die inherent zijn aan een
uitbreiding van het controleen straffensysteem, is het resultaat van zulke methode
een volslagen psychologisch failliet; terwijl ze momenteel een bepaald
productieniveau verzekert, drijft zijde mistevredenheid en den onwil steeds hooger
op, verergert de feiten, die zij bedoelde op te lossen.
Wegens die nadeelen werd voorgesteld het werkhuisreglement te sanctionneeren,
niet door straffen voor overtredingen maar door belooningen voor nauwkeurige
volgzaamheid. Men zou dan nota nemen van de overtredingen en na verloop van
bepaalde perioden een belooning toekennen, die op omgekeerd-evenredige wijze
afhangt van het aantal fouten. Het lijdt geen twijfel dat de sanctie-belooning heel
wat gebreken vermijdt van de gewone straf; zij associeert geen nieuwe elementen
van leed a an de reeds onaangename arbeidsprestatie; zij drijft den natuurlijken
weerzin niet op, maar weet, door een juiste associatie van verlokkelijke,
begeerenswaardige goederen, de pijnlijke aspecten van den arbeid te milderen. Het
is dan ook te betreuren, dat de Belgische ondernemingen, op enkele onaanzienlijke
uitzonderingen na, geen gebruik maken van dit middel om den werklust te prikkelen
en de bereidwilligheid om te arbeiden te wekken.
Een verstandige toepassing van de sanctie-belooning zou ongetwijfeld de behoefte
aan dwang en straf in aanzienlijke mate verminderen, doch het zou van weinig
menschenkennis getuigen, indien men de onmisbare toewij ding en stiptheid
uitsluitend op een systeem van belooningen wilde baseeren.
De industrieelen weten best dat goedheid alleen nog nooit een talrijke groep
bedienden en werklieden de noodige discipline heeft bijgebracht; vrees voor straf
blijft voor de groote massa een onmisbaar middel om ze voor langen tijd aan een
regelmatigen arbeid te binden. Is er dan geen uitweg? Kan de noodlottige invloed,
die dwang en straf op de psychologische gesteltenis van den arbeider uitoefent, door
geen middel worden geneutraliseerd? Staat de ondernemer voor den doodelijken
'circulus vitiosus': straffen, die de arbeiders beantwoorden met onwil, wat weer tot
zwaardere straffen noopt, die op hun beurt de arbeiders nog meer verbitteren? Dit
noodlottig con flict zal men op zijn minst vermilderen door een zorgvuldige keuze
te doen van de soort straffen, die men oplegt en door te letten op de wijze waarop
zij worden toegepast. In algemeenen regel zal men de arbeidsdiscipline zooveel
mogelijk bouwen op voordeelen en belooningen; waar zulks ontoereikend blijkt, zal
men zijn toevlucht nemen tot dwangmiddelen, doch men zal die op zulke manier
toepassen, dat de

Streven. Jaargang 12

34
arbeiders niet onnoodig worden gekrenkt en met de grootste zorg zal men allen schijn
van eigenbelang vermijden.
Op dit gebied moeten wij in onze industrie op groote tekorten wijzen. Bij voorkeur
maakten onze industrieelen gebruik van boeten en afhoudingen op het loon, van
schorsing of afdanking. Geen enkel van deze straffen kan zonder voorbehoud worden
aanbevolen. Boeten en afhoudingen van het loon mag men alleen in uitzonderlijke
gevallen toepassen, wanneer nl. de overtreding van ernstigen aard is, maar toch geen
definitieve afdanking wettigt. Ook in dit rechtmatig geval zal men nooit de boete
afhouden van het eigenlijk loon, maar van de 'primes' en andere gratis geschonken
voordeelen. Op die manier vermijdt men het hatelijke, dat altijd met een aanslag op
het loon verbonden is en men voorkomt zooveel mogelijk den wrok van den arbeider,
die uit verbittering geneigd is om aan de qualiteit van zijn arbeid schade toe te
brengen. De wet van 15 Juni 1896 heeft overigens tot doel de werkgevers te vrijwaren
voor hun eigen hebzucht, zij beslist dat de opbrengst van de boeten moet besteed
worden ten voordeele van de arbeiders.
De overige sancties: schorsing zonder loon en afdanken, zijn de strengste straffen.
Hier mee r. dan elders moet de overtreding met de grootste nauwgezetheid worden
onderzocht, alle maatregelen moeten getroffen worden om de zaak zoo goed mogelijk
te onderzoeken, nooit zal men nalaten den schuldige de gelegenheid te geven om
zich te verdedigen voor den raad, die over zijn geval uitspraak moet doen. Het gaat
hier immers om straffen, die niet alleen den arbeider, maar veelal een gansch gezin
treffen, die den werkman in een minderwaardigen maatschappelijken toestand
plaatsen, hem werkloos maken en hem een slechten naam geven, waardoor het vinden
van ander werk ten zeerste wordt bemoeilijkt. Daarom zal men nooit tot een schorsing
overgaan, tenzij den schuldige verschillende malen werd berispt en gewaarschuwd,
- en nooit zal men iemand afdanken tenzij na verschillende schorsingen.
In Sovjet-Rusland, waar men overigens een naar Westersche opvatting brutaal
gebruik maakt van boeten en zelfs van lichamelijke straffen, hecht men een bizonder
belang aan de sancties, die de arbeiders in hun eergevoel treffen. In de eerste plaats
wordt het eergevoel aangewend als een prikkel tot arbeidswil en als een belooning
voor uitzonderlijke prestaties. Zoo werd de record-prestatie van Alexis Stakhanov,
die in plaats van het reglementaire quantum, 7 ton, op denzelfden tijd 102 ton kolen
boort, door de pers zoozeer opgehemeld, dat dit voorbeeld overal navolgers vond.
Overal pogen mijnwerkers nog hoogere records te halen en weldra hoort men spreken
van arbeiders, die 794, 981 en zelfs 1466 ton per dag boren. Het enthousiasme
verspreidt zich in de automobiel-nijverheid, waar een fabriek in plaats van 148 nu
dagelijks 200 machines levert; in de textielnijverheid slagen Maria en Dausna
Vinogradova er in 70, 100 en tenslotte 144 getouwen te bedienen. Al houdt men ook
rekening met het feit, dat deze reusachtige cijfers wegens propagandistische redenen
werden aangedikt, toch is het niet te loochenen, dat de propaganda, de
sanctie-belooning van de openbare hulde, talrijke arbeiders heeft weten te begeesteren
en een algemeen enthousiasme heeft weten te verwekken. Volledigheidshalve moet
hier echter worden aan toegevoegd, dat het motief 'eer' spoedig werd aangevuld door
het motief 'stoffelijk voordeel en profijt'. Wanneer op 14 November 1935 Stalin drie
duizend Stakhavonisten op het Kremlin ontbiedt en tot hun eer een gr andiose
plechtigheid organiseert, verheft hij
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hen tot een aristocratie onder de werklieden, schenkt hun eereteekens en politieke
voorrechten en belooft hun een loonsverhooging, die hen toelaat voor hun kinderen
piano's en violen te koopen1.
Het nieuwe van het systeem ligt dan ook meer in de dwangmiddelen dan in de
sanctie-belooningen. Al is bij ons de publieke erkenning voor getrouwen arbeid niet
heelemaal onbekend, toch werd hier nooit een poging gedaan om het eergevoel als
straf en dwangmiddel te benuttigen. In Rusland echter maakt men een ruim gebruik
van de vrees voor een afkeuring van het publiek. A. Pasquier verhaalt, dat in fabrieken
muurkranten aangebracht werden, waarop luie of nalatige arbeiders in caricatuur
worden voorgesteld: een arbeider in vorm van schilpad, een andere in vorm van
slapenden haas, van slak, enz. Voor zwaardere gevallen durft men zelfs op de locale
pers beroep doen, terwijl de ergste schuldigen in openbare vergaderingen publiek
worden aan de kaak gesteld2.
Hoe krachtdadig deze communistische sancties ook mogen zijn, zij kunnen niet
zonder meer overgenomen worden. Waar het gaat om het uitbaten van het eergevoel
als een sanctie-belooning, verdienen de Russische methodes ongetwijfeld een ruime
navolging: zij verwekken een arbeidsenthousiasme dat den arbeid en dus ook den
last van den arbeid in aanzienlijke mate verlicht; in plaats van het waardigheidsgevoel
van den arbeider te kwetsen, wat met boeten en bedreigingen het geval is, verhoogen
zij het besef van eigenwaarde en laten eenieder het eminent belang van den arbeid
beseffen. Het ware dan ook wenschelijk, dat de Belgische industrieelen meer beroep
zouden doen op het eergevoel der arbeiders en dat de regeering die poging zou steunen
door b.v. officieele onderscheidingen, die sociale en zoo mogelijk ook financieele
voordeelen zouden meebrengen en zoo, door de verdienstelijke arbeiders te beloonen,
de overige arbeiders een voorbeeld ter navolging zou stellen.
Het aanwenden van openbaren blaam als sanctie voor arbeidsovertredingen bevat
in zich niets dat strij dig is met de fundamenteele rechten van den person of met
deischen van de moraliteit. In mideleuwen hebben de gilden er een ruim gebruik van
gemaakt; op de Vrijdagmarkt te Gent kan men nog het hoekhuis aanwijzen, waar de
slordig geweven stoffen ter bespotting werden ten tom gesteld. Het valt echter te
betwijfelen of deze sanctie effectief goed kan toegepast worden door een maatschappij,
die hoofdzakelijk op het principe van den klassenstrijd berust. Een blaam, die
werkelijk indruk maakt, moet door gelijkelijk alle standen en klassen worden
aanvaard, wat in een klassemaatschappij niet gemakkelijk wordt doorgevoerd. Waar
alleen de groep der ondernemers een handelwijze aan de kaak stellen, zal zulks niet
noodzakelijk door de groep der arbeiders als een oneer worden opgevat en waar een
democratisch staatsbestuur zulke maatregelen durft te treffen, is het nooit verzekerd,
dat alle klassen er mee zullen instemmen. Een dictatoriale staat, zooals
Sovjet-Rusland, kan ongehinderd zulke matregelen trefen, dar er gen vrijheid van
mening bestaat en de officieele opvatting met alle propagandamiddelen aan de
publieke opinie wordt opgedrongen. In een democratisch regiem wordt de openbare
blaam dan alleen een effectieve stimulans als de klassenstrijd

1
2

B.L. MARKUS, Le Mouvement de Stakhanov, in Revue Internationale du Travail, Juli, 1936,
blz. 5-36. - E. BORNE et F. HENRY, Le Travail et l'Homme, Parijs, z.j., blz. 177-210.
A. PASQUIER, Le Stakhanovisme, Parijs, 1938, blz. 80-110.

Streven. Jaargang 12

36
werd vervangen door een corporatieve ordening, waarin alle leden onvoorwaardelijk
de beroepsbelangen voorstaan. Daar nu de evolutie van onze maatschappij snel in
de corporatieve richting verloopt, zal wellicht de publieke blaam de beste sanctie
worden voor overtredingen en schuldige nalatigheden.

2. Hooge loonen en winstverdeeling
Met H. Ford zijn de groote ondernemers tot de overtuiging gekomen, dat men van
de arbeiders geen bevredigend rendement kan verkrijgen, tenzij men ze een hoog
loon uitbetaalt, dat verzorgd werk alleen van goed gevoede en tevreden arbeiders
kan worden verwacht, dat m.a.w. het sociaal en het economisch standpunt niet
tegenstrijdig zijn. Er bestaat echter een merkelijk verschil tusschen een hoog
loonniveau en hooge loonen, die boven het gewoon loonniveau uitgaan. In het eerste
geval zijn de arbeiders tevreden met hun lot en toonen zij zich bereid om een redelijke
vlijt aan den dag te leggen; in het tweede geval voelen zij, wier loon boven het
gemiddelde uitgaat, zich uitzonderlijk begunstigd en zijn dan ok bereid uitzonderlijke
prestaties te volbrengen. Vóór den oorlog, in een tijd toen het loonniveau bevredigend
was en de arbeidswil, mede door politieke propaganda, dit niet altijd was, betaalde
de directie van een kleine weverij loonen uit, die meestal met de helft en soms zelfs
met het dubbel, die van de overige weverijen overtroffen; in ruil daarvoor werd ze
door de arbeiders met zooveel toewijding beloond, dat zij nog ruime winsten kon
opstrijken. Waar het algemeen loonniveau spoedig na verloop van tijd zijn
stimuleerende kracht verliest, blijft het loon, dat boven het gewoon niveau uitgaat,
iets uitzonderlijks, dat steeds opnieuw moet verworven worden en dat aldus zijn
stimuleerende kracht onverminderd blijft behouden. Om die reden hebben de
werkgevers allerlei loonstelsels uitgedacht, die naast het bedrag van het algemeen
aanvaarde loonniveau, nog de mogelijkheid tot hooger verdiensten openlaat. Het is
niet mogelijk alle loonstelsels te bestudeeren, we beperken ons hier tot de voornaamste
en we beoordeelen ze van uit het oogpunt der arbeidsbereidwilligheid.
Het eenvoudigste en in de Belgische kleine nijverheden meest gebruikte stelsel is
het uurloon: de vergoeding wordt berekend naar het aantal uren, die de arbeider op
het werk doorbrengt. Deze formule is uiterst eenvoudig, zoodat de ondernemer zonder
moeite de loonen kan vaststellen en de arbeiders gemakkelijk het juiste bedrag van
hun loon kunnen nagaan. In verband met het hier behandelde vraagstuk is deze
formule verwerpelijk; zij houdt geen rekening met het rendement van iederen arbeider
afzonderlijk en bevat geen spoor van stimulans tot arbeidswil. Dat gebrek moet de
patroon vergoeden door een scherpe, onafgebroken controle, die de arbeiders zeer
onaangenaam is en van den patroon nieuwe uitgaven vergt. Wat erger is, deze methode
kan tot een onrechtvaardige behandeling van den arbeider leiden; immers door de
oefening groeit zijn vaardigheid aan, hij gaat vlugger produceeren, doet den kostprijs
per eenheid dalen en blijft niettemin hetzelfde loon ontvangen als voorheen. Om
deze onrechtvaardigheid te voorkomen en om tevens den arbeider een motief te geven
tot werkzaamheid, heeft men beproefd verschillende looncategorieën te berekenen
naargelang de moeilijkheid der uit te voeren werken. Zoo erkent de wettelijke
loonbepaling een verschillend bedrag voor leerjongens, voor onge-
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schoolde en voor geschoolde arbeiders. Dit moet als een eerste maar geheel
onvoldoende poging beschouwd worden. Het ideaal ware de arbeiders in elk beroep
te klasseeren volgens hun vaardigheid en beroepsvorming, en vervolgens het bedrag
der loonen te berekenen op die basis. In de staalindustrie b.v. ware het mogelijk acht
verschillende categorieën en dus acht verschillende uurloonen te onderscheiden, wat
vooreerst met de rechtvaardigheid overeenstemt, daar aan een grootere vaardigheid
een hooger vergoeding toekomt en wat vervolgens een uiterst geschikte aansporing
is tot werkzaamheid, daar elke arbeider in de gelegenheid wordt gesteld naar een
hoogere categorie op te klimmen, hetgeen zoowel een aangroei van loon als van eer
meebrengt.
Wil dit systeem het beoogde doel bereiken, dan moet die loonstijging niet alleen
in het gewoon loon, maar ook in het zoogenaamde 'indirect sociaal loon', en zelfs
in de gezinsvergoeding worden doorgezet. In de actueele loonsverdeeling kan het
gebeuren dat, ten gevolge van de sociale verzekeringen, die als een uitstel van betaling
moeten opgevat worden, en van de gezinsvergoedingen, het eigenlijk loon maar een
kleine fractie uitmaakt van het totale bedrag, dat de arbeider wekelijks ontvangt.
Blijven de looncategorieën beperkt tot het directe weekloon en is het bedrag der
gezinsvergoedingen, der sociale pensioenen, der verzekeringen, enz., voor alle
arbeiders hetzelfde, dan is de aansporing tot vlijtiger arbeid en hooger arbeidsprestatie
heel gering. Een flinke arbeider, die b.v. de hoogste categorie in de staalindustrie
heeft bereikt, ontvangt een weekloon, dat merkelijk hooger is dan het weekloon van
een gewonen sjouwer, maar voor alle overige vergoedingen wordt hij op denzelfden
voet gesteld, zoodat het globale inkomen van een uitmuntend werkman, vader van
acht kinderen, niet veel hooger zal zijn dan het globaal inkomen van een ongeschoolde
werkkracht, vader van hetzelfde aantal kinderen. Het dunkt ons niet meer dan billijk,
dat de waarde van den arbeider ook in het pensioen, de verzekeringen, de
kindertoelagen, enz. wordt erkend, hetgeen daarenboven den arbeidswil zal
aanmoedigen en de deproletarisatie van de arbeidsmassa in de hand werken.
Twee andere, veel gebruikte stelsels baseeren het loon niet op den tijd maar op
het voortgebracht 'stuk' (het stukloon) of een vastgestelde taak per uur. - In het
eerste geval wordt het loon bepaald in overeenstemming met het aantal gefabriceerde
stukken, zoodat het totale loon stijgt met de stijgende bekwaamheid of den vlijt van
den werkman. In het tweede geval baseert men het loon op een gemiddelde
uurproductie, die wetenschappelijk werd vastgesteld, zoodat de werkman ook hier
de gelegenheid krijgt om het vastgestelde quantum te overschrijden en dus een hooger
loon te ontvangen. Er werden verschillende methodes uitgedacht, zooals b.v. de
methode van Taylor, van Gantt, Bedaux, Emerson, e.a., om den arbeider door middel
van premieën er toe te brengen de officieel vastgestelde uurproductie te overschrijden.
Het economisch belang der beide loonstelsels is zonder meer duidelijk. In
algemeenen regel zal, aan den kant van den ondernemer, de kostprijs per enheidalen,
terwijl de uitgaven vor bewaking en controle grotendeels wegvallen. Aan den kant
der arbeiders bestaat de zekerheid, dat het loon in evenredigheid met de gedane
inspanningen zal stijgen, wat zelfs voor de minst vlijtige naturen een niet te
onderschatten prikkel tot werkzaamheid beteekent. Nochtans dunkt ons voor de
Belgische industrie het uurloon met opstijgende categorieën verkieslijk, daar zij
meestal niet in
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staat is om de ingewikkelde berekeningen door te voeren, die door het loonsysteem
van Taylor e.a. worden vereischt. Het stukloon en het loon per vastgesteld
uurmaximum stellen den patroon in de gelegenheid om het tarief per voortgebrachte
eenheid te verminderen, naarmate de vaardigheid van de arbeiders toeneemt, zoodat
deze, steeds vlugger moeten arbeiden voor een loon, dat niet in dezelfde verhoudingen
toeneemt. Ze brengen vervolgens het gevaar mee, dat de arbeiders minder acht zullen
geven op qualiteit om de quantiteit op te drijven, dat zijde grondstoffen niet doelmatig
aanwenden en ze eenvoudig verkwisten en dat zij ten slotte het arbeidstempo zoo
hoog opvoeren, dat hun gezondheid er onder lijdt.
Het gewone uurloon met stijgende categorieën voorkomt al deze gevaren, het
is even doelmatig én voor een vlugge én voor een goede productie en het voorkomt
de pogingen om terug te keeren naar het oude loonminimum, dat wordt begrensd
door de mogelijkheid om werkkrachten aan te werven. Daarbij biedt het de
bedrijfsleiding een uitzonderlijke gelegenheid om de werkzaamheid van het personeel
aan te moedigen. Ter gelegenheid van een loonsverhooging kunnen zij den arbeider
in kwestie persoonlijk bij zich ontbieden, hem feliciteeren met zijn vooruitgang en
zijn succes en hem de rangsverhooging bekend maken. Op die wijze worden de
banden tusschen de arbeiders en de onderneming nauwer toegehaald en krijgt de
loonsverhooging de beteekenis van een sociale onderscheiding, wat niet anders kan
dan den arbeidswil in gunstiger zin beinvloeden.
Al deze stelsels kunnen ook in collectieven zin worden toegepast. Een collectief
loon is een forfaitaire vergoeding, die aan een groep werklieden wordt toegekend
voor een arbeid, dien zij gemeenschappelijk hebben uitgevoerd. Om nu deze
collectieve vergoeding onder de betrokken arbeiders te verdeelen, past men
berekeningen toe, die steunen op het aantal uren, op het aantal 'stuks' of op een schaal
van bekwaamheid, die vooraf werd vastgesteld.
Het collectief loon verhoogt in aanzienlijke mate het stimulans, dat in de
individueele loonstelsels voorkomt. Iedere werkman zal zich bemoeien met de
organisatie van den arbeid: zij zullen beter en doelmatiger samenwerken en elke
arbeider zal trachten de fouten en de zorgeloosheid van de anderen te bestrij den en
desnoods censuren toe te passen die de sympathie voor de onderneming niet in 't
gedrang brengen. De toepassing van dit stelsel is echter afhankelijk van talrijke
economische en psychologische factoren, het veronderstelt meestal een verdeeling
van de onderneming1, vervolgens een arbeidersstand met een zekere ontwikkeling
en genoegzaam moreele kwaliteiten om een eerlijke samenwerking onder de
werkmakkers en tusschen werknemers en werkgevers mogelijk te maken.
In algemeenen regel bevat elk loonstelsel een ernstige aansporing tot werkzaamheid
en vlijt, wanneer het aan de volgende twee essentieele voorwaarden voldoet: het
moet den arbeidersstand een hoog loonniveau verzekeren en het moet een boven het
gemiddeld loonniveau uitgaande vergelding schenken voor de persoonlijke
vaardigheid en bizondere verdiensten, zoodat iedere arbeider kans heeft op
economische en sociale rangsverbetering. Hieruit blijkt dus nogmaals hoe
onwetenschappelijk en valsch de oude theorie van den klassenstrijd is: de ondernemer
haalt vol1

Een voorbeeld hiervan geeft de schoenfabriek Ruinet te Dyon. Conf. M.A. MARCHAL, La
Fabrique de Chaussures à Ruinet, in Travail et Salaire, Luik, z.j., blz. 154-164.
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strekt geen voordeel uit een onrechtvaardig loonstelsel en de arbeiders winnen niets
door traagheid en sabotage. Van sociaal en economisch standpunt valt het diep te
betreuren, dat zoovele, voornamelijk kleine ondernemers, nog altijd halsstarrig aan
liberale loontheorieën blijven vasthouden, dat zij van elke gelegenheid gebruik maken
om de loonen neer te drukken of ten minste zooveel kansen laten voorbijgaan om
hun werklieden niet officieel verplichte voordeelen te schenken. Ook hier bedriegt
de gierigheid de wijsheid. Wanneer zij meenen dat een vermindering van uitgave
wegens loonverlaging beantwoordt aan een evenredige vermeerdering van de
ondernemerswinst, vergeten zij het actief voordeel van den arbeider in het
productieproces. De arbeider is geen gevoelloos, willoos ding, gelijk de grondstoffen;
in geval hij zich onrechtvaardig behandeld voelt, in geval het loon niet beantwoordt
aan zijn behoeften en aan zijn bekwaamheid, zal hij vroeg of laat weerwraak nemen,
zoowel bewust als onbewust de productie remmen wat per slot van rekening gevoelig
op de ondernemerswinst zal drukken. Hooge loonen daarentegen, die gradueel met
de toenemende bekwaamheid van de arbeiders stijgen, zijn zulk een spoorslag voor
de zorg en de werkzaamheid van de arbeiders, dat zijde grootere uitgaven, die zij
eerst noodzakelijk maken, achteraf ruimschoots vergoeden door de stijgende productie,
de besparing van grondstoffen en het wegvallen van kostelijke dwang- en
controlemaatregelen.
(Wordt vervolgd.)

Streven. Jaargang 12

40

Economische kroniek
Ontstaan en ontwikkeling van den gouden standaard
door Prof. Dr G. Eyskens
Onze economische literatuur is verrijkt geworden door het zeer belangrijke werk,
dat Dr. J. Mertens heeft gewijd aan de geschiedenis van het ontstaan en de
ontwikkeling van den gouden standaard, sedert 16961.
Hier werd geen genoegen genomen met een beschrijving van de feitelijke
ontwikkeling van den gouden standaard, maar in de eerste plaats werd gestreefd naar
een economische en sociologische synthese van het phenomeen. Een opzet dat
voorwaar zeer verdienstelijk mag genoemd worden, temeer daar onderzoekingen
met een synthetisch karakter in de economische literatuur nog niet dezelfde
vorderingen gemaakt hebben als de pogingen tot analyse van de economische
verschijnselen.
In het eerste hoofdstuk getiteld 'Onderwerp en Methode' wordt dit opzet uitvoerig
besproken en naar onze meening grondig gefundeerd. Schrijver wijst er op, dat een
poging tot synthese vooral noodig is bij de studie van economische instellingen, die
tegelijk moeten gezien worden als economische mecanismen en als sociale
constructies. De gouden standaard is een instelling van dat type, waarvan de geboorte
en de ontwikkeling het voorwerp kan zijn van een synthetische uiteenzetting, daar
de overgang tot dat muntstelsel in de verschillende landen dezelfde problemen heeft
gesteld en gelijke situaties heeft geschapen.
Het zeer rijk gedocumenteerd werk is een antwoord op de vraag: wanneer, hoe en
waarom zijn de verschillende landen overgegaan tot den gouden standaard, of m.a.w.
welke zijn de beslissende factoren, van welke orde ook, die verklaren, eensdeels de
ontwikkeling van de wereld naar den gouden standaard en anderdeels de evolutie
van dat monetaire stelsel zelf?
Om die vraag te kunnen beantwoorden, en aan het synthetisch onderzoek een
positief karakter te geven, acht de auteur het niet zonder reden noodig, eerst een
analytische en volledige studie te maken van de wijze waarop de voornaamste landen
tot den gouden standaard overgegaan zijn. Deze feitenstudie neemt dan ook het
grootste deel van het boek in beslag, temeer daar de feiten hier in een zeer breeden
zin opgevat worden en naast de materieele, ook de psychologische, sociale, zedelijke,
enz. omvatten.
De beslissende feiten en factoren van de ontwikkeling van den gouden standaard
kunnen ingedeeld worden in twee groepen. Vooreerst de natuurlijke of objectieve of
niet-menschelijke feiten, zooals daar zijn: productie en distributie der edele metalen,
economische structuur der verschillende landen, conjunctuurverloop, enz. Aan deze
factoren wordt steeds een vooraanstaande rol toegekend. De tweede groep heeft
betrekking op de menschelijke bemoeiingen, nl. op de denkbeelden en theorieën, die
ten grondslag liggen aan de monetaire hervormingen;
1

Jacques E. MERTENS, La naissance et le développement de l'étalon-or. Les faits et les théories.
Essai de synthèse économique et sociologique, 1696-1922, verschenen in de 'Nouvelle
Bibliothèque Économique' van de 'Presses Universitaires de France', Parijs, 1944, 476 blz.,
Belg. Fr. 200. (Verkoop voor België: Em. WARNY, Vesaliusstraat, 2, Leuven.) Het boek
werd bekroond met den 'Jules Van den Heuvel-prijs 1944' van de School voor Politieke en
Sociale Wetenschappen van de Universiteit te Leuven.
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de wetten, die er het kader van vormen; de administratieve maatregelen, die er het
dagelijksche leven van zijn. Deze laatste drie factoren, de ideologische, de wetgevende
en de administratieve, moeten evengoed als de natuurlijke beschouwd worden als
bepalende feiten voor de ontwikkeling van den gouden standaard. Daar echter de
natuurlijke factoren over het algemeen goed bestudeerd worden in andere werken,
heeft schrijver gemeend zijn aandacht hoofdzakelijk te mogen wijden aan die tweede
reeks van bepalende factoren. Dit vormt dan ook het sociologische aspect van de
synthese.
Na aldus het onderwerp en de methode degelijk te hebben besproken en vooraleer
over te gaan tot de eigenlijke feitenstudie, geeft de auteur in het tweede hoofdstuk
een uiteenzetting van de metallieke verschijnselen, zoodat de lezer altijd den
'materieelen' onderbouw van den overgang naar den gouden standaard voor oogen
heeft.
De metallieke verschijnselen en de toestand van de geldcirculatie hebben inderdaad
een belangrijke rol gespeeld in de monetaire evolutie. Het kan niet geloochend worden
dat de productie en distributie van de edele metalen en hun onderlinge
waardeverhouding, factoren zijn welke den overgang tot den gouden standaard
beïnvloed hebben. De ontdekking van de nieuwe Wereld op het einde der XVe eeuw
verzekerde aan Europa een-grooten toevoer van edele metalen, vooral van zilver.
Tot het midden der XIXe eeuw was er dan ook overal de dubbele standaard in voege.
De exploitatie van de rijke goudmijnen van Californië (1848) en van Australië 1851
kwam echter de bestaande verhouding tusschen goud en zilver verbreken en was een
belangrijke factor voor den overgang tot den gouden standaard. De groote stijging
van de zilverproductie rond 1870 kon die tendens niet stuiten, temeer daar op het
einde der XIXe eeuw een nieuwe toevoer van goud plaats had, ten gevolge van de
uitbating der Transvaalsche mijnen.
Schrijver is nochtans de meening toegedaan dat het verlaten van den dubbelen
standaard en de opkomst van den gouden standaard, veel meer te wijten is aan
menschelijke bemoeiingen dan aan de zooeven uiteengezette natuurlijke factoren.
In tegenstelling met hetgeen gewoonlijk beweerd wordt, zouden de wetgevende
factor (opheffing van de vrije aanmunting van zilver) en de psychologische factor
(algemeen verlangen naar den gouden standaard, mistrouwen ten opzichte van het
zilver en vrees voor de toekomst) den doorslag gegeven hebben.
Dat besluit wordt gestaafd door een analytisch onderzoek van de monetaire evolutie
in de verschillende landen. Den oorsprong van den gouden standaard bestudeerend
sinds 1696, wordt vooreerst het geval van Engeland onderzocht, het eerste land dat
hem aannam, alsmede het ontstaan van de desbetreffende theorieën. Vervolgens
komen de Duitsche hervorming van 1871-1873 en de verdere ontwikkeling van de
theorieën van den gouden standaard aan de beurt. Verscheidene hoofdstukken worden
gewijd aan de Vereenigde Staten van Amerika, welker geval bijzonder interessant
blijkt te zijn. Het ontstaan van den Gold Exchange Standard in Indië wordt eveneens
onderzocht en verder wordt een vluchtige uiteenzetting gegeven over het geheel der
landen van minder belang. Die analyse wordt besloten met de geschiedenis van de
Latijnsche Muntunie en de liquidatie van den omloop van zilver tusschen 1914-1922.
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De eerste stap naar den gouden standaard in Engeland is te danken aan geheel
toevallige omstandigheden: de overschatting van het goud in 1669 en de terugkeer
van de versleten zilverstukken uit het buitenland, na 1774.
In 1793 breekt een oorlog uit tusschen Frankrijk en Engeland en vier jaar later
moet de Bank of England de inwisselbaarheid van haar biljetten schorsen. Dit is het
tijdperk der 'Bank Restriction', het pond sterling ondergaat een ernstige depreciatie
die een einde neemt in 1820 met den definitieven terugkeer tot de vroegere
goudpariteit. Terzelfdertijd doet zich in de jaren 1797-1798 een nieuwe daling van
het zilver voor, hetgeen een sterke toename van de aanmunting van dit metaal ten
gevolge heeft. Om niet tot den zilveren standaard gebracht te worden, besloot de
regeering de vrije aanmunting van het zilver voorloopig te schorsen. Daar echter de
toestand van niet-inwisselbaarheid voortduurde bleef die 'voorloopige' schorsing van
de zilveraanmunting in voege
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tot 1816. Dat was een nieuwe maar onbewuste stap in de richting van den gouden
standaard.
De wet van 1816 vormt de derde en laatste étape van deze ontwikkeling. Volgens
deze wet genieten goud en zilver het voorrecht van de vrije aanmunting, maar alleen
het goud heeft volledige wettelijke betaalkracht. Daar echter de vrije aanmunting
van zilver nooit opnieuw in praktijk werd gebracht, bezat Engeland van toen af in
feite, maar niet geheel in rechte, den gouden standaard.
In Duitschland waren van 1850 tot 1870 alle pogingen in het werk gesteld geweest
om de verschillende muntstelsels van alle nog zelfstandige Duitsche Staten te
unificeeren en te vereenvoudigen. Een streven naar den gouden standaard ontwikkelde
er zich vooral van af 1865, ten gevolge van het toen heerschende monetaire
internationalisme. De verwezenlijking van den universeelen gouden standaard scheen
nabij, toen de Fransch-Duitsche oorlog van 1870 een einde stelde aan die beweging.
Duitschland evenwel besloot onder den invloed van die strooming en ook uit vrees
weldra alleen te staan met zijn zilveren standaard, tot den gouden standaard over te
gaan. Bovendien speelden motieven van handelsprestige en vooral de wensch een
monetair systeem te hebben gelijkaardig aan dat van Engeland, een rbl ten voordeele
van den gouden standaard. De overwinning van 1870 en de vestiging van het
Keizerrijk lieten toe de gewenschte monetaire unificatie door te drijven en bij
gelegenheid van de wetten van 1871 en 1873 ging men over tot den gouden standaard.
De zilverdepreciatie, welke rond 1872 inzette, vond ernstigen weerslag in de
Vereenigde Staten, groote zilverproducenten, waar men van toen af tot 1900 een
periode van politieke beroering beleefde rondom de muntquaestie.
Daar de Amerikaansche zilverproductie bijna de helft van de wereldproductie
vertegenwoordigde, is het zeer begrijpelijk dat zich na 1873 een machtige partij
vormde, welke door alle middelen den koers van het aan depreciatie onderhevige
zilver ondersteunde. Die middelen waren de vrije aanmunting van het zilver en
eventueel de uitbreiding van den internationalen dubbelen standaard. Terwijl de
monetaire hervorming van 1873 practisch den gouden standaard had gevestigd,
slaagden de verdedigers van het zilver erin vijf jaren later de 'Bland Bill' en in 1890
de 'Sherman Bill' te doen stemmen, welke den aankoop en de maandelijksche
aanmunting regelden van enorme hoeveelheden zilver en een stelsel in voege brachten,
dat veel gelijkenis vertoonde met den hinkenden standaard. Anderzijds stelden de
voorstanders van den gouden standaard, gesteund door de regeering, alles in het werk
om den gouden standaard te redden, hetgeen hun gelukte door de schorsing te
verkrijgen van de 'Sherman Bill'. Door de 'Gold Standard Act' van 1900 werd den
gouden standaard definitief ingevoerd.
De Latijnsche Muntunie kwam in 1865 tot stand, om het hoofd te bieden aan de
moeilijkheden, veroorzaakt door de stijging van het zilver en het verdwijnen van den
omloop van zilveren munten. Frankrijk, België, Italië en Zwitserland maakten er
deel van uit. Nauwelijks echter was de Unie gesticht, toen de depreciatie van het
zilver het mechanisme van den dubbelen standaard grondig kwam wijzigen. In 1873
moest de vrije zilveraanmunting opgeheven worden en werd de hinkende standaard
ingevoerd. Dit was een eerste stap in de richting van den gouden standaard, die
nochtans maar na 1918 uitdrukkelijk werd aanvaard.
Inmiddels waren nog talrijke landen tot den gouden standaard overgegaan, zoodat
dit muntstelsel rond 1914, nagenoeg de alleenheerschappij bezat. Weliswaar was
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ieder land, afzonderlijk op zijn eigen manier, tot dat resultaat gekomen en soms met
behulp van onrechtstreeksche en weinig doelmatige middelen. Bovendien
functionneerde de gouden standaard niet op een volmaakte wijze in alle landen; maar
het principe ervan was algemeen aangenomen en zijn mechanisme werd beschouwd
als zijnde een ideale oplossing.
Reeds in 1899 echter, zag een nieuwe formule van gouden standaard in Indië het
licht, nl. de gold exchange standard. Dit is een belangwekkende oplossing welke aan
landen, die te arm zijn om zich de weelde van een binnenlandsche
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goudcirculatie te veroorloven, de gelegenheid geeft niettemin van de voordeelen van
den gouden standaard te genieten.
Na aldus achtereenvolgens gezien te hebben, hoe Engeland in 1816 een eerste
kiem invoerde van evenwichtsverstoring in het bimetallieke stelsel, hoe deze kiem
zich ontwikkelde met als uitkomst een totale ontwrichting van het systeem tusschen
1870 en 1900 en hoe tenslotte de Vereenigde Staten en de Latijnsche Muntunie
vergeefsche pogingen deden, om het ondanks alles te redden, wordt het laatste
hoofdstuk besteed aan een poging tot synthese, poging welke tenvolle geslaagd is.
Wat de economische zijde van het vraagstuk betreft, komt schrijver tot de conclusie
dat de metallieke verschijnselen niet volstaan om de geboorte en ontwikkeling van
den gouden standaard te verklaren. Noch de goudtoevoer van 1850 en 1895, noch
de zilverdepreciatie in 1873 maakten den overgang tot den gouden standaard
noodzakelijk of onvermijdelijk. De werkelijk beslissende factoren op dit gebied
waren de menschelijke bemoeiingen, die echter meestal niet rechtstreeks het bekomen
resultaat voor oogen hadden. De gouden standaard is de vrucht van een historische
ontwikkeling en zijn structuur, zooals die zich vertoonde tusschen 1900 en 1914,
heeft niets essentieels of onveranderlijks. De verklaring ervan moet men zoeken in
het ingewikkelde spel der fundamenteele economische krachten, in de omstandigheden
eigen aan de XIXe eeuw en in de toen overheerschende begrippen. Bovendien moet
men steeds indachtig zijn dat de monetaire phenomenen behooren tot een domein
dat essentieel afhankelijk is van menschelijke tusschenkomsten.
In bijlage wordt naast statistieken, tabellen en graphieken een overzicht gegeven
van de monetaire wetgeving in de verschillende landen tijdens de bestudeerde periode.
Daar vindt men eveneens een buitengewoon uitgebreide bibliographie over het
behandelde onderwerp.
Dit boek, waarmede de heer J. Mertens promoveerde tot doctor in de staaten sociale
huishoudkunde aan de Universiteit te Leuven, verdient ten volle de aandacht van de
wetenschappelijke wereld.
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Literaire kroniek
'De wandelende Jood' van August Vermeylen
door Em. Janssen, S.J.
Ter gelegenheid van zijn overlijden, op 10 Februari 1945.
Er zijn kunstenaars en cultuurmenschen, wier groote beteekenis in hun leven ligt;
bij anderen ligt ze in hun werken. De eenen laten zich door de actualiteit bezielen
en stuwen, tot zij ze wederkeerig kneden en vormen. De anderen hebben de eeuwige
waarden aangevoeld; elke creatie van hen poogt een afglans te zijn van het
onvergankelijke.
De tweeden worden niet altijd begrepen, en bitter lijden ze soms onder de
miskenning. Even gemakkelijk tilt men de eersten over het paard, en reeds kan hun
oude dag, als een jonger geslacht de teugels in handen heeft genomen, van veel
ontgoocheling en teleurstelling getuige zijn. De eenen zijn dalende, de anderen
rijzende sterren; terwijl tusschen beide groepen enkele uitzonderlijke gevallen staan:
succesvolle levens en onsterfelijke werken meteen. Uitzonderlijke gevallen inderdaad;
want bijna altijd bereikt men, dank zij een pijnlijk offer aan de actualiteit, de blijvende
waarde, en even vaak ziet, wie actueel succes beoogt, af van het grondige peilen.
Op Woensdag 10 Januari overleed te Brussel August Vermeylen, drie-enzeventig
jaar oud. In de Nederlandsche literatuur en cultuur speelde hij, de leider van Van Nu
en Straks en de eerste rector van de geheel vervlaamschte Gentsche Universiteit,
onder zijn tijdgenooten misschien de allerbelangrijkste rol. Wij, getuigen van zijn
leven, buigen voor zijn gestalte en praestatie; maar hoe zal hij verschijnen voor het
nageslacht? Zal, samen met de actueele toestanden, zijn glorie vergaan; of zal zij,
door zijn werken gevoed, met andere aspecten zich handhaven en groeien? Is hij
voor zijn geslacht alleen een grootheid geweest; of zullen de latere geslachten hem
onverminderd zien? Voor het eerst kunnen en moeten we die vraag nu beschouwen.
Zoekend naar hun blijvende waarde, herlazen we Vermeylen's werken. Doch
vandaag blijven we alleen bij De wandelende Jood stil: kan deze kleine allegorische
roman een genot en een licht worden voor alle tijden?

I
De wandelende Jood verhaalt van Ahasverus, die dolen moet. Hij vindt Lene en doolt
met haar voort, 'en wat eens de laatste hoogte en het eind van den weg zal zijn, kan
gelukkiglijk niemand vertellen' (blz. 751).
Waarom moet hij dolen? Hij ontmoet den Nazarener op diens kruisweg en hij
verloochent hem; zoo wordt hij tot eeuwig wandelen veroordeeld. Maar dit onderwerp
is essentieel religieus; de ongeloovige Vermeylen stelt zijn Ahasverus dan

1

Wij verwijzen naar de uitgave in Proza (Bibliotheek der Nederlandsche Letteren, 1941).
Tegen de 'Inleiding' van Prof. Dr. E. de Backer (zie vooal blz. xiv-xx) hebben we, zooals uit
ons opstel blijken zal, nogal bezwaren.
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voor als een die door Christus aangetrokken wordt en Hem toch niet volgt tot den
dood. Als een die 'bedroefd heengaat'? Als een die, zonder te kunnen gelooven, het
toch zou moeten. Ahasverus is, in het eerste hoofdstuk althans1, de eeuwige twij
felaar2.
Van waar die twijfel? De tijd waarin Vermeylen schreef stelde den twijfelaar reeds
als den oprecht zoekenden cultuurmensch voor; aan die atmosfeer kon de auteur zich
niet onttrekken. Meer dan menig ander was hij een kind van zijn tijd, en in zijn opstel
'Eene jeugd' liet hij an en vriend worden zegen, die wel in den mond van Ahasverus
hadden gepast: 'Wij zagen ons handelen en stonden wantrouwend tegenover onze
aandoeningen. Ons wezen was gesplitst, wij leefden niet meer als een geheel. De
onverwachte geur der dingen vervloog; onze koud-roekelooze twijfel werd tot manie'.
En verder: 'Al wat vervloeide en verging gaf me als een voorgevoel van den dood,
dat me aantrok en toch onverdraaglijk was. Ik wilde mijn oogen voor 't eeuwige
sluiten, maar de zee hoorde ik overal rond mijn nietigheid aanslaan. Ik had het kruis
gebroken, maar niet de behoefte aan God. En al kon ik hem soms vinden, zijn
openbaringen bleven zonder verband met elkaar. Waar was het kruisingspunt van
mijn vergankelijk en afgezonderd ik met al het onbegrijpelijke en ongezegde? Ik
bezat geen maat tusschen 't eindige en 't oneindige3'.
Hierbij hoort reeds één opmerking: een legende en een twijfelaar, het vloekt bij
elkander. Wel kan een legende een twijfelaar voorstellen; maar een waarlijk twijfelend
auteur kan nooit een legende aanwenden, zonder ze, uit droom en verbeelding, neer
te halen in de sfeer van kennis en klaarheid. Vergt ze niet geloof en overgave? En
reeds vermoeden we dat de eens twijfelende Vermeylen de oorspronkelijk religieuze
ja mystieke Ahasverus-legende verkleinen en omzetten zal tot een quasi positivistische
allegorie.
Op het einde van het boek kan Ahasverus in zijn hunkeren en dolen berusten. Christus
vergeet hij niet; maar Christus wordt hem een bron van vreugde. 'Hij dacht aan
Christus, - aan 't verlangen van zijn oogen, aan den zegen van zijn glimlach, - en die
ogen met dien glimlach branden diep in zijn hart nog, maar een pijn was die gloed
niet meer, - hij was iets beters en vollers geworden dan vreugde zelf' (blz. 74). Op
het einde van het boek verzoent de dolende Ahasverus zich, in den geest althans,
met den gestorven Christus, - en 'het christendom in zijn zuiverste verschijning4': het
is hem het realisme van wie de menschheid bemint in haar moeizamen opgang; het
is de rijpe gezondheid van den daadkrachtige die zeggen durft: 'Mijn vriend, wij
zullen dit land schooner maken'.
Zoo behelst De wandelende Jood het rijp worden, tot een nuchter en aggressief
socialisme, van een jongen man, van Vermeylen zelf. Zijn onoverwonnen
verscheurdheid en twijfel worden een dagelijksche prikkel te meer tot nieuwe

1
2

3
4

De woorden 'twijfel, twijfelaar' komen, op de meest beslissende momenten, herHet eerste hoofdstuk heet 'Ahasverus en de Nazarener'. Deze Ahasverus is, zooals verder
blijken zal, grootendeels een andere dan die van het tweede, derde en vierde hoofdstuk.
haaldelijk voor. Vanaf de eerste bladzijde staat het eigenaardige van Ahasverus' twijfel
geschetst in: 'Waartoe? Naar het einde. - Waarom? Dààrom' (blz. 4).
Verzamelde opstellen, I (Bussum, 1904), blz. 101, 103. Het opstel 'Eene jeugd' is van 1896.
Wij vatten de laatste bladzijden samen van 'Eene jeugd'.
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verovering, en, al is theoretisch niets opgelost, praktisch geeft die strijdbare
dienstbaarheid bevrediging en vreugde.
Maar komt zulk pragmatisme op een agnosticisme niet neer? Wordt de schoonste
droom door de daad niet verstikt? Worden niet heel wat knoopen, in de plaats van
losgemaakt, simplistisch doorgehakt5? Daarbij, geeft deze zuiver psychologische
ommekeer wel een passende uitkomst voor de legende?

5

Men leze b.v. 'De kunst der vrije gemeenschap' (Verz. opst., I), om te zien hoe simplistisch
en baldadig V. delikate onderwerpen soms behandelt.
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Anders gezegd: verliest de legende haar episch karakter niet om eenigermate een
betoog te worden? Een autobiographische apologie, tenslotte, van het socialisme!
De doolweg van Ahasverus gaat door de hel en den hemel, om daarna te vorderen
onder de menschen1.. De dolende zoekt het absolute in de stof en het dierlijke; in de
mystiek en het vergeestelijkte. De eerste weg leidt naar den dood; maar die
werkelijkheid mag niemand ignoreeren; de tweede leidt naar de liefde: een liefde die
zich daarna bij het concrete moet aanpassen. De goede, de rechte, de ware weg
vereenigt liefde met werkelijkheidszin: elk van beide ervaringen heeft een betrekkelijk
resultaat; beide doen de goede richting uiteindelijk opgaan.
De laatste drie hoofdstukken van De wandelende Jood vertoonen gezamenlijk de
Hegeliaansche structuur van these, antithese, synthese2.. Niet minder steunen ze
daarom op doorleefde werkelijkheid. Want hoe suggestief wordt 'Ahasverus op weg
naar de hel' belicht door de bladzijde uit 'Eene jeugd', die zoo begint: 'O die avonden,
wanneer alcohol noodig was om hierbinnen het pijnlijk gewoel terug te slaan3.!' En
lees eens, naast 'Ahasverus op weg naar den hemel', die andere bladzijde met dezen
aanvang: 'Het gevoel mijner afhankelijkheid bracht me weer tot het geloof; ik begreep
niet hoe 'k het zoolang had kunnen ontgaan4.'. De jonge Vermeylen, die heel spoedig
het christelijk geloof had verloren5, werd van de zinnelijkheid naar de mystiek
geslingerd, om tenslotte in den middelweg een betrekkelijke rust te vinden. Een
betrekkelijke rust; want hij wist hoeveel hij verloren gaf. Het extreme, het heldhaftige,
het sterven-en-verrijzen, het levensoffer en de opperste liefde gaf hij prijs: liever
beheerschte hij zichzelf dan zich door een ander te laten geleiden. Hij. koos het
aardsche leven en paaide zich met een schijn van eeuwigheid; het eeuwig leven, het
leven achter den dood, heeft hij nooit willen, nooit durven kiezen. Voor Ahasverus
gelijk voor Vermeylen zijn de ware hel of de ware hemel nooit opengegaan.
De wandelende Jood en Vermeylen's leven missen beide den eindeloozen horizon.
In beide ligt een drang naar uitbreiding en grenzeloosheid; geen vertoont de algeheele
overgave, die het bereiken mogelijk had gemaakt.
Laten we, hier reeds, een paar besluiten formuleeren en belichten.
Dit is het eerste. De wandelende Jood stelt, allegorisch, Vermeylen's eigen jeugd
voor, tot hij het socialisme had gevonden. En jeugd van een temperamentvol
kunstenaar, meteen voor de actie geschikt, in een tijd van geweldigen zieledrang. De
jeugd van een die alles inleeft, in een van de meest gespannen perioden der laatste
eeuw. Een jeugd die uiteindelijk beroofd bleef, die de vergankelijkheid en den dood
verkoos boven het vergaan voor de eeuwigheid. Een jeugd met alle bedreigingen en
beloften; die echter fatsoenlijk eindigde, zonder de honderdvoudig bevruchtende
1.
2.

3.
4.
5

De laatste drie hoofdstukken van V.'s boek zijn: 'Ahasverus op weg naar de hel - Ahasverus
op weg naar den hemel - Ahasverus onder de menschen'.
Het leven en de productie van Ibsen vertoont dezelfde spanning en hetzelfde geslingerd
worden van uiterste naar uiterste. Zie Hendrik Ibsen en zijn ouderdomsdrama's (Streven, X,
blz. 291-300).
O. c., blz. 103-104.
Ibid., blz. 107-108.
'Het geloof ons door de opvoeding opgedrongen hadden wij als een kleinjongenskleed van
ons afgeschud' ('Eene jeugd', o.c., blz. 100). Zie J. EECKHOUT, Literaire profielen, VIII, blz.
125. Het geheele opstel 'Karel van de Woestijne' (blz. 78-142) bevat heel veel bijzonderheden.

Streven. Jaargang 12

overgave. Den aanvang van een belangrijke rol in de actualiteit, minder van een groot
en schoon leven 'sub specie aeternitatis'.
In de weidsche slingering van zijn jeugd en zijn tijd, heeft August Vermeylen aan
alle levensdomeinen geraakt - het diepste verzinken en het hoogste opstijgen; - doch
geen enkel betrad hij voorgoed, behalve - en dan nog! - het
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socialisme. Over alles mag hij meespreken; doch hij kent het van buiten uit, zonder
het zelfverliezen en het vereenigde leven.
Met zijn scherpen geest, zijn onverbiddelijk realisme, zijn beslist en strijdvaardig
optreden, zijn eruditie en werkkracht, beheerscht hij zichzelf, zijn arbeid en zijn
horizon. Helaas! niets beheerscht hem; zelfs de idee van de levende gemeenschap
niet, die hij, tot verstarring toe, op velerhande onderwerpen zoo maar toepast1.. Met
zijn veelzijdige soepelheid neemt hij alom leven en groeien en schoonheid waar;
toch draagt hij iets verstijvend en doodend in zich, door een te superieure
zelfzekerheid, die op een innerlijke geladenheid niet aequivalent steunt. August
Vermeylen, de groote zuiveraar en vernieuwer, werd niet een even groot levenwekker;
hij vertoont iets van de ijzige schoonheid der medoesa...
...Ziehier het tweede besluit: De wandelende Jood is een meesterlijke allegorie
met meer vaardigheid dan inspiratie geschreven, waarbij het belemmerend intellect
de vrije verbeelding knot. Alles is goed gevonden, eerder vernuftig dan intuïtief;
alles wordt handig samengevoegd, alsof het gestalte verleende aan een groot visioen.
Volkomen wordt het lichaam gevormd; maar de adem, die de ziel moest inblazen,
blijft zwak. Het is een haast volmaakt stuk arbeid2., dat jammer genoeg te weinig
gebreken vertoont om groote hoedanigheden te bezitten.
Met zijn hemel- en hellevaart, doet het zich voor als een epos; daartoe is het veel
te klein van proportie. Quantitatief vooreerst, en Vermeylen's voorgewende soberheid
bedekt wel eens een inspiratieloos bedacht-zijn op oratorische effecten; - qualitatief
daarna, in zoover de helletocht en de hemeltocht eigenlijk noch door een hel noch
door een hemel leiden, in zoover de geheele intrigue vervluchtigt en het laatste
hoofdstuk ons geen ontknooping meer aanbiedt. De pantheïstisch opgevatte evolutie,
waarin Vermeylen het heelal en het menschdom opsluit3., bieden een sfeer van
onontkomelijke eenvormigheid, zonder feiten noch verhalen waarin men, met geloken
oogen, geheel kan verzinken. De wereld van dezen auteur vertoont eigenlijk hel noch
hemel, ruimte noch beweging, geschiedenis noch eeuwigheid.
De artistiek zoo rijkbegaafde Vermeylen heeft, in een verdienstelijken roman, het
geheimzinnige Ahasverus-motief deerlijk afgetakeld. Zijn positieve zelf-zekerheid
nam er de hoogte en de diepte uit weg, het mysterie van verdoemenis en heiligheid.

II
Op dezen grondslag bouwen we verder. De literaire en menschelijke waarde van De
wandelende Jood leggen we vast, en we gaan uit van volgende schets, door den
auteur zelf. In Van Gezelle tot heden meent hij, met recht, zijn Wandelende Jood te
moeten vermelden: 'beeld van de geschiedenis eener ziel, in verband met een
levensopvatting, geschiedenis ontwikkeld in drie bedrijven, met een eerste hoofdstuk
als inleiding. De legende van Ahasverus is er slechts een voorwendsel: het zij me
1.
2.
3.

Die idee hoorde bij den geestestoestand van rond 1890. Hoofdzakelijk door Taine en door
Duitsche lectuur moet ze in V. gegroeid zijn.
De kritiek herhaalde graag dat er in De wandelende Jood 'geen woord te veel' staat. Zoo nog
De Backer in Proza, blz. XVII.
Cfr. o.m. de eerste bladzijden van 'De kunst der vrije gemeenschap'.
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veroorloofd te verklaren, dat alle bijzonderheden van verhaal en inkleeding uitsluitend
bedoeld zijn als weergave of hulpmiddelen tot de weergave van het innerlijk leven4.'.
De critieken en besprekingen willen we niet opzoeken - van Verwey, Coster en
anderen5., - waar Vermeylen, toen hij dit schreef, stellig aan dacht. Maar

4.
5.

Derde druk (Amsterdam, 1938, blz. 124).
Zie Dr. J. GIELEN, De wandelende Jood (Amsterdam, 1931), blz. 59-68. Het meest moet V.
aan de studie van Verwey gedacht hebben (zie Proza, II, blz. 69-83). Wij halen daaruit
volgende zinsnede aan, die we geheel beamen: 'Hij had nu: een mythe die zich niet leende
tot wat hij te zeggen had, én een toon en geest, hem niet van nature eigen, en die hij nochtans
moest trachten nabij te komen' (blz. 80-81).
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we zagen reeds de vaste structuur van de laatste drie hoofdstukken, waarnaast de
auteur het eerste nu een 'inleiding' noemt. We beschouwden het werk ook als 'de
geschiedenis eener ziel, in verband met een levensopvatting'. En tenslotte bekent
Vermeylen zelf dat hij de Ahasverus-legende heel willekeurig hanteerde: ze was hem
'een voorwendsel'.
Hier gaan we echter dieper op in.
Het eerste hoofdstuk volgt den gang der Ahasverus-legende, die het gebeuren der
volgende hoofdstukken slechts uitwendig bekleedt. Want het herhaaldelijk
voorkomend motief van Christus' oogen en glimlach had daar heel gemakkelijk door
iets anders kunnen vervangen worden, - en de woorden van Lene: ''t is vandaag Goede
Vrijdag', zijn een vrij onhandige poging om het einde van het boek aan het begin te
doen beantwoorden. De zwerver uit de laatste drie hoofdstukken heet nog Ahasverus;
eigenlijk kon hij even goed Christus niet ontmoet hebben. Zoo ligt in het verhaal een
breuk: Ahasverus blijft aan zichzelf niet gelijk. Of anders gezien: het
Ahasverus-motief was, voor den levensloop en de overtuiging die Vermeylen
uitbeelden wilde, niet heelemaal het passende symbool.
Er is iets anders. Wie het eerste hoofdstuk leest, staat verbaasd voor dezen zoo
direkten stijl, met steeds het rake woord en detail. In de aangewende volkstaal, tot
een kunsttaal dadelijk omgesmeed, en in het voorstellen van het gebeuren buiten
eeuw en tijd, herkent hij den kunstenaar Vermeylen die het folkloristisch thema als
zoodanig erkent, den socialist Vermeylen die zich één maakt met de volksmassa,
den symbolist Vermeylen van het einde der XIXe en het begin der XXe eeuw. Maar
spoedig verontrusten hem de oratorische toon, de jacht naar effekt, het systematisch
aanwenden van volksgezegden1., het procédé om met woorden een schilderij te
achterhalen2.. En hij vraagt zich af of zulk stylistisch impressionisme, zulke al te
duidelijke navolging van Flaubert, werkelijk diepte bereikt.
Neen, diepte wordt niet bereikt; bij de ontmoeting op den kruisweg ziet hij het
duidelijk. Die verhouding van Ahasverus met Christus is nogal cliché, in den grond
niet echt. Ze beantwoordt niet aan wat Vermeylen doorleefde, en deze moet beroep
doen op al zijn stijl vaardigheid, die nog falen zal3., om ze aannemelijk te maken.
Zoo gaf het Ahasverus-motief, bij dezen auteur, aanleiding tot een brillante
stijloefening. Zoo coquetteerde hij, gelijk verscheidenen van zijn
tijdgenooten-symbolisten, met mystiek en magie, met hemel en hel; maar de grootste
en hoogste waarheden verlaagden zij tot aesthetische thema's, willekeurig ontwijd
en geschonden. Zulke geest dreef toen over Europa; Vermeylen bracht hem bij ons
over. Een der allereersten, zoo niet de allereerste in ons midden, haalde hij het geloof
tot aestheticisme neer, de naastenliefde tot sociale opstandigheid: precies de
beneveling en het klimaat van 'de kentering der tijden4.' bij den aanvang der xxe eeuw.
In de volgende drie hoofdstukken voelen we vasteren grond onder den voet: doorleefde
werkelijkheid. Maar Ahasverus is dezelfde niet meer; de nieuwe zwerver leeft maar
1.
2.
3.
4.

Zie b.v. de verloochening van Petrus, blz. 14.
Zie b.v. den stoet bij Christus die zijn kruis draagt, blz. 21.
Dit b.v. lijkt ons onecht en bijna wansmakelijk: 'Toen Jesus' moeder in onmacht zonk,
scheurde ook zijn hart, maar niet slechts een zoon beweende hij' (blz. 23).
'Op de kentering der tijden geboren...' (H. Roland HOLST-VAN DER SCHALK in De nieuwe
geboort).
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onder zijn vermomming. In een verkeerd decor en een bedrieglijk tooneelpak acteert
Vermeylen zijn innerlijk leven.
Handig en nauwgezet omkleedt hij de werkelijkheid met symbolen; maar
werkelijkheid noch symbool leven op door dat onderling contact. De symbolen men leze er vooral het tweede hoofdstuk op na, het langste en het best gevulde der
vier -, het zijn schilderijen van Bosch en Breughel, literaire en mythologische
reminiscenties, - en het geheele hoofdstuk wordt een veelkleurig panop-
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ticum, disparaat en barok, met dan toch den éénen indruk (want het geweldige leven
breekt door) van het universeele broeden en woelen, gisten en dooden der stoffelijke
en zinnelijke krachten en machten. Machtig werk, jawel; doch waarvan de verbeelding
de macht eerder afleidt en breekt, en dat ons een geweldig temperament suggereert:
geweldig in zijn bijna snijdende en toch comprehensieve waarneming, in zijn feillooze
beslistheid; doch niet in zijn aesthetisch verbeeldingswerk, tenzij in zoover de rede
ook daarin snoeien, ordenen, voorstellen moet.
De mensch Vermeylen kan machtig geleefd hebben; de scheppende kunstenaar
reikt zoo ver niet. Waarom verleent zijn episch inkleeden, aan het beleven, de bedoelde
en verwachte universeele en eeuwige waarde niet? Omdat hij, ook in zijn kunst, de
overgave mist, die hij mist voor het geloof. Hij blijft zichzelf, koel waarnemer van
eigen denken en groeien: zoo kan hij, ook op kunstgebied, bewust en beslist optreden;
maar onderduiken in de artistieke creatie, neen, dat kan hij niet!
Het derde hoofdstuk is armer en zwakker dan het tweede; het vierde, tegenover
het tweede en derde gesteld, benadert meer de werkelijkheid. Daardoor wordt het
echter en beter. Doch beter voelen we meteen hoe de ideologie van het socialisme een nivelleeren dat alles betrekkelijk stelt en het hooger ingrijpen uitschakelt - de
legende neerhaalt en doet verdwijnen.
De wandelende Jood was, voor August Vermeylen, wat voor Frederik van Eeden
De kleine Johannes was: het symbolisch verhaal van een jeugd. Maar welke
tegenstelling tusschen beide werken! Ahasverus en Johannes keeren zich naar 'de
menschheid en haar weedom': voor Ahasverus is het een einde zoover er een einde
zijn kan; voor Johannes een belofte en een nieuw begin. Voor Ahasverus een
verstandelijke overtuiging en een praktisch besluit; voor Johannes een drang van het
hart. Johannes verlaat er alles voor; Ahasverus hoeft niets te verlaten. Christus, dien
Ahasverus bij den aanvang ontmoette en afwees, wordt, aequivalent althans, Johannes'
laatste begeleider. De eene laat zich geleiden, terwijl de andere zijn dolen een vinden
noemt.
Dezelfde tegenstelling in de uitbeelding! In De kleine Johannes zijn de duinen bij
Haarlem herkenbaar, het huis en de tuin der tantes, het eerste liefdesavontuur en de
discussies over den bijbel, het universiteitsleven te Amsterdam; maar elke
werkelijkheid is zoo geheel verdroomd, dat de alles omvattende droom
onweerstaanbaar overtuigt door zijn trillende vitaliteit en (om het zoo uit te drukken)
door zijn diepe muziek. Dient elk artistiek verhaal niet als een muziekstuk te zijn,
met allegro's en adagio's in opeenvolging en tegenstelling, en de ziel deint mee met
vertellen en gebeuren?... Vermeylen van zijn kant durft een veel stoutere, meer
universeele en alles veel meer verhullende symboliek aan; doch hoe kunstmatig haar
opbouw! Hij versnijdt het verbeeldingswerk van velen; de stukken voegt hij samen
tot een legkaart met een oorspronkelijk beeld. Helaas! de spontane vitaliteit is
verzwonden, en de best waarneembare muziek is nog de oratorische bazuinstoot.
Meesterlijk, ja bedrieglijk bespeelt de kunstenaar de bazuin; maar dat ééne instrument
volstaat toch niet voor een sonate!... Onbesuisd durft Van Eeden drijven op zijn
droom; bedachtzaam daagt Vermeylen de droomen voor de vierschaar; maar dan
worden het ijdele schimmen. Weer ligt het verschil - we gebruikten het woord reeds
zoo vaak! - in de overgave. Evenmin de kunstenaar als de mensch Vermeylen verloor
ooit zijn ziel om ze te winnen.
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III
Laten we met enkele aphorismen besluiten.
De wandelende Jood was voor Vermeylen een poging in het epische genre. Een
voor langen tijd alleenstaande poging, - en de tweede proeve, bijna veertig jaar later1.,
levert, na het sporadische en zeldzame der productie, de proef op de som: August
Vermeylen 'n'avait pas la tête épique'.

1.

De roman Twee vrienden (Brussel, 1943).
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Toch bezat hij duidelijk, zij het niet op de eerste plaats, een opmerkelijken epischen
aanleg; maar zijn actief temperament, vinnig strijdbaar en oratorisch eerzuchtig, deed
hem de daad boven den droom verkiezen, de vaardige beslissing zonder grondig
onderzoek boven het deinend gevoelsleven en de vér-voerende intuïtie. De realist
en drijver Vermeylen heeft zichzelf bijna gesplitst1., en De wandelende Jood is een
poging om zijn wezen weer één te maken. Zoo diende het verwaarloosde en
verminderde gedeelte van zijn temperament en begaafdheid tot bloei en vruchtbaarheid
gebracht; doch het is pikant te constateeren dat de vertelling, die dat bewerken moet,
precies aangeeft hoe de auteur zijn epische gaven, tot verminking toe, onontwikkeld
heeft gelaten.
Hoezeer psychologisch ook verklaarbaar, toch is zulke poging eigenlijk een
inconsequentie. Logisch had de auteur, die de overgave aan godsdienstige waarheden
en gezag had verworpen, tegelijk de overgave moeten verwerpen aan schoonheid en
kunst. Hij doet het niet; met het dubbele gevolg dat hij de ware overgave niet inleeft
en nochtans aan de kunst een bijna religieuze waarde toekent. Een inconsequentie
en een halfheid! Innerlijk moet deze man weifelend gebleven zijn: in zijn agitatorische
bedrijvigheid onvoldaan, moet hij de deur der contemplatie gesloten hebben gevonden.
Sloot hij ze zelf niet, om er dan toch op te gaan bonzen?
Zoo wordt De wandelende Jood, als daad en naar zijn inhoud gezien, een poging
om, in leven en levensopvatting, harmonie te scheppen. Een bij voorbaat mislukte
poging; want noch de artistieke creatie noch het Ahasverus-motief waren, buiten elk
ander middel althans, de weg daartoe. Niettemin vermocht deze zoo knappe auteur
zichzelf en zijn tijdgenooten om den tuin te leiden; nooit overigens vertoonde hij,
verkeerd weliswaar georienteerd, zulk meesterschap. Met den tijd echter zou, voor
creatie en inhoud, het tweeslachtige blijken: 'de man die zijn ik verloren had'2., vond
het niet terug.
De wandelende Jood lijkt ons, van den geheelen Vermeylen gelijk van de geheele
Van-Nu-en-Straks-beweging, het meest sprekende symbool. De beweging, de man
en het boek brengen ons, uit Europa, een eklektisch samenstel over van evolutief
pantheïsme, materialistisch determinisme en symbolistisch-mystieke liefhebberij.
De drie zijn onchristelijk; doch bij elk van de drie lijkt de christelijke idee 'uit de
sfeer van het onderbewuste moeilijk uit te schakelen3.'. De negentiende-eeuwsche
romantiek wordt opgeruimd; maar de beweging en de man gooien, met het badwater,
het kind ook uit: de authentische Vlaamsche traditie. Gelijk Van Nu en Straks aan
het begin staat van de hedendaagsche Zuidnederlandsche literatuur, ook van haar
chaos en halfslachtigheid; zoo wordt vanzelf de lijn getrokken van Vermeylen's
Wandelende Jood tot Walschap's Bejegening van Christus. De historische beteekenis
van Vermeylen's verhaal, in den zich verbreidenden roman op Europeeschen leest,
zou men gemakkelijk onderschatten; zijn literaire beteekenis komt, naast oratorische
stijlvaardigheid en zorgvuldig afgewogen uitbouw, het meest op een bewuste innovatie
neer. Voor het zelfzeker kunnen en durven van zijn auteur krijgen we meer respect;
hij gaf ons echter niet een episch werk, dat frisch zal blijven voor veel geslachten.
1.
2.
3.

Een grondig onderzoek van Twee vrienden, waarvan de conceptie teruggaat tot 1897, zou
dat veel klaarder aantoonen.
Zie het bekende opstel in Verz. opst., I.
Uit 'Kunst en moraal' (Proza, blz. 300).
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Wetenschappelijke kroniek
Een groot classicus: E.P. Geerebaert S.J.
door E. de Strycker S.J.
Geen enkele gestudeerde is er in het Vlaamsche land, die den naam en de 'boekjes'
van P. Geerebaert niet kent. Hemzelf hebben de meesten nooit gezien, want hij leidde,
vooral in de laatste twintig jaar, een zeer teruggetrokken leven, en verscheen praktisch
niet meer op congressen of studiedagen. Des te ijveriger werkte hij, en van uit zijn
boekenrijke kamer te Brussel zond hij onverpoosd nieuwe teksten, commentaren,
voorbereidingsboekjes, vertalingen, spraakleeren, woordenboeken, of herdrukken
van vroeger verschenen werken, de wereld in. In 1936, toen hij zestig jaar werd,
telde zijn bibliographie reeds twee honderd nummers1.. Dit cijfer wijst op zichzelf al
op het belang van P. Geerebaert's wetenschappelijke activiteit, waarvan de volgende
bladzijden een schets willen geven.

Vormingsjaren
Geboren te Gent den 12n Juni 1876, bezocht Adhemar Geerebaert het
Sint-Barbara-college aldaar, en trad den 23n September 1893 in de Compagnie van
Jezus te Drongen. Na zijn twee jaar noviciaat besteedde hij, volgens de gewoonte
zijner orde, nog twee andere jaren aan de voltooiing van zijn klassieke studiën. Daarop
vertrok hij naar Valkenburg (Holl. Limburg),om bij de Duitsche Jezuïeten, die vóór
den Kulturkampf de wijk naar het buitenland hadden moeten nemen, den driejarigen
philosophischen cursus aan te vangen. Op het einde van zijn eerste jaar maakte de
toenmalige Overste der Belgische Provincie zijn besluit bekend, voortaan regelmatig
enkele jonge ordeleden naar de Faculteiten van Namen te zenden, om er de
candidatuur in de Wijsbegeerte en Letteren of in de Wetenschappen te behalen;
daarna zouden ze te Leuven doctoreeren. Een van de eerste vijf uitverkorenen was
P. Geerebaert; geen van de anderen was nog met zijn philosophie begonnen, en het
feit zelf dat men voor hèm tot een onderbreken van de specifiek priesterlijke studiën
besloot, toont genoeg, hoe hoog zijn Oversten zijn aanleg voor de philologie
aansloegen. De resultaten beantwoordden aan de verwachtingen. In dien tijd moesten
de studenten der Naamsche Faculteiten hun examens nog afleggen vóór gemengde
commissies, bestaande telkens uit één professor van Namen en één van een
Rijksuniversiteit. Nu moesten de Jezuïeten-professoren voor de eerste maal naast
hun gewone studenten ook vijf van hun eigen ordebroeders ondervragen. Om elken
schijn van voortrekken te vermijden, en tevens om de nederigheid van de jonge
religieuzen veilig te stellen, wilden ze hun principieel slechts middelmatige graden
toekennen. Maar Professor Bidez, de vereerde Nestor der Belgische philologen, die
dat jaar in de commissie zetelde, noemde deze handelwijze beslist onrechtvaardig,
en eischte met klem voor P. Geerebaert de grootste onderscheiding op.

1.

Zie De(n) Standaard van 20 Juni 1936. - Hierbij is elke druk als afzonderlijk nummer
gerekend; tijdschriftartikels werden niet in aanmerking genomen.
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Eerste wetenschappelijke activiteit
Na het behalen van zijn candidaatsdiploma keerde P. Geerebaert niet naar Valkenburg
terug, maar voltooide zijn philosophie te Leuven. Daarna gaf hij twee jaar de poësis
te Turnhout, en één jaar de derde te Aalst; in 1905-1906 was hij leeraar der Duitsche
taal te Charleroi. In dat jaar werd zijn naam voor het eerst in de wetenschappelijke
wereld vernomen. Reeds in 1898 en 1899, toen hij te Namen studeerde, was hij
begonnen verbeteringen te sturen naar den heer Anatole Bailly, auteur van den
bekenden Dictionnaire grec-français, waarvan de eerste uitgave verschenen was in
1894. De welwillendheid, waarmede deze opmerkingen ontvangen werden, waren
voor P. Geerebaert een kostbare aanmoediging. Hij ging er in de volgende jaren mee
voort, en in het voorwoord tot de 5e uitgave, vermeldt dan ook Bailly de hulp, die
hij heeft mogen ontvangen van 'drie geleerden'. Één daarvan was de jonge Vlaamsche
Jezuïet, die enkele decennia later op zijn beurt een Grieksch woordenboek zou
uitgeven. Inderdaad is sindsdien de belangstelling voor de lexicographie bij P.
Geerebaert niet meer verflauwd. We zullen verder zien hoe hij de laatste twintig jaar
van zijn leven bijna geheel besteedde aan het opstellen van een Latijnsch en van een
Grieksch woordenboek. Toen hij met dit laatste bezig was, en de resultaten van zijn
eigen navorschingen aan de opvattingen van anderen toetste, sloeg hij telkens bij
voorkeur den Dictionnaire van Bailly op. Al erkende hij de manifeste superioriteit
van den nieuwen Liddell and Scott, toch gebruikte hij nog liever Bailly, om de
vertrouwdheid, die hij met dat boek in zijn jeugd had verkregen, en om de hartelijke
betrekkingen, die hij, zij het dan ook alleen per brief, zoovele jaren met den auteur
had onderhouden.

De 'Nederlandsche vacantieleergangen'
In September 1906 vertrok P. Geerebaert naar Qña (Spanje), om er den vierjarigen
cursus in de theologie bij de Jezuïeten der Castiliaansche Provincie te volgen. Doch
reeds op het einde van het eerste academische jaar keerde hij naar België terug, en
zou zijn studiën te Leuven voltooien. Einde Augustus 1907 werden daar de eerste
'Nederlandsche vacantieleergangen' voor de leeraren van het Middelbaar Onderwijs
gehouden. Deze datum is een mijlpaal in P. Geerebaert's leven. Natuurlijk kon er dàt
jaar voor hem geen sprake meer van zijn, er actief aan deel te nemen, maar de geest
die er waaide maakte hem geestdriftig, en in September 1908 trad hij op met een
reeks lezingen over doel en methode van het verklaren der oude schrijvers in de
humaniora, met toepassing op boeken II en III van de Aeneis. Ze maakten grooten
indruk, en op aandringen van verschillende bevriende personen liet P. Geerebaert ze
in druk verschijnen1.. Niet minder succes oogstten in 1909 zijn lessen over Horatius'
lierdichten, die eveneens enkele maanden later gepubliceerd werden2..
In deze eerste twee werken is de auteur reeds volledig zichzelf. Zeker, in het
Vergilius-boek zijn enkele sporen van jeugdige onervarenheid te ontwaren, en in de
1.

Het verklaren der oude schrijvers in de humaniora. Toepassing op de Aeneis. 112 pp. in-8o.
Brussel, De Vlaamsche Boekhandel, 1909.

2.

Horatius' lierdichten. VIII-178 pp. in-8o. Leuven, Keurboekerij, 1910.
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latere geschriften van P. Geerebaert zullen we meer raakheid en bondigheid in de
zegging, meer concentratie op het essentieele kunnen waarnemen. Maar twee
hoofdtrekken van zijn geest vinden we er van meet af aan scherp in ge teekend: de
veelzijdigheid der informatie en de zelfstandigheid van het oordeel. Niet zonder
reden sprak een criticus uit die jaren over P. Geerebaert's 'verbazende belezenheid'.
Inderdaad vraagt men zich af waar de auteur, die, na zijn candidatuur te Namen, geen
gelegenheid had gekregen aan de Universiteit te doctoreeren, den tijd en zelfs de lust
heeft gevonden, om al die antieke teksten en moderne werken te bestudeeren. Want
wat hij citeert heeft hij niet vluchtig
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ingekeken, hij heeft het werkelijk doorgewerkt, en nooit vervalt hij in de belachelijke
bibliographische opsnijderij, waarmee zoovele tegenwoordige pseudo-philologen
hun gemis aan persoonlijk inzicht trachten te verbergen.
Zijn deze twee boeken rijk aan wetenschappelijken inhoud, niet minder interessant
is de geest die er uit spreekt. Het motto van het eerste is reeds een program: 'Admirons
un peu moins les anciens, et étudions-les davantage' (Bréal). P. Geerebaert was een
vijand van alle dilettantisme; hij meende dat een vruchtbare studie der oude klassieken
ernstige inspanning vergt, dat de antieke literatuur niet kan begrepen worden dan in
verband met de cultuur op wier bodem ze bloeide, en met de artistieke en nationale
idealen, die de tijdgenooten begeesterden. Maar anderzijds houdt hij onwrikbaar vast
aan het principe, dat het doel der humaniora niet is het wetenschappelijk inzicht in
de structuur der oude talen of der oude cultuur, maar het smaken der literaire
meesterwerken der oudheid. Daarom moeten steeds én de taalkundige uitleg én de
beschrijving der realia volledig ondergeschikt blijven aan het begrip van den tekst.
Dit verklaart waarom P. Geerebaert zich steeds verzet heeft tegen een belangrijke
uitbreiding van het historisch element in de studie der Grieksche en Latijnsche
spraakleer.

De vernederlandsching van het humaniora-onderwijs
Maar geen abstract ideaal van humanistische vorming streefde P. Geerebaert na. Hij
zag zich gesteld vóór de concrete nooden van het onderwijs in Vlaanderen in de
eerste jaren van deze eeuw. Eerst in 1906 werd een begin gemaakt met een
gedeeltelijke vernederlandsching van het Middelbaar Onderwijs. Dit stelde de leeraren
vóór een taak, waar ze nooit eenige opleiding toe gekregen hadden. Hun eigen
vorming, zoowel op de colleges als op de universiteit, hadden ze geheel in het Fransch
genoten; en zoo waren niet alleen de vakterminologie en de bibliographie, die ze
hadden leeren kennen, uitsluitend Fransch, ook de esthetische normen, volgens welke
hun eigen smaak zich ontwikkeld had, waren alle ontleend aan de Fransche literatuur.
Dit dreigde tot gevolg te hebben, dat de administratieve maatregelen voor het invoeren
van Vlaamsche lessen onvruchtbaar bleven; dat er wel Nederlandsch gesproken werd,
maar geen Nederlandsche cultuur verstrekt.
Juist om de leeraren van het M.O. hun schromelijke tekorten te helpen aanvullen,
had professor Vliebergh de 'Nederlandsche vacantieleergangen' ingericht. P.
Geerebaert maakte Vliebergh's idealen volledig tot de zijne, en met de hem eigen
dynamiek werkte hij aan hun verwezenlijking. Niettegenstaande het serene,
buitentijdelijke onderwerp en den wetenschappelijken betoogtrant, worden beide
boeken gedragen door een warme, veroverende Vlaamsche inspiratie. De auteur wil
de opvoeders van zijn volk bevrijden uit de banden der Fransche esthetica. Hij verwijst
ze naar de schatten van eigen cultuur, naar Hooft, Luyken en Bilderdijk, maar vooral
naar Vondel en Gezelle. Hij is daarbij niet bekrompen: gaarne citeert hij ook uit de
vreemde letterkunde, speciaal in het Horatius-boek, uit de groote Engelsche lyrici.
En eveneens wat de philologische informatie betreft, wil hij de Vlaamsche
intellectueelen bekend maken met de Noordnederlandsche boeken; op het gebied
der buitenlandsche vakliteratuur legt hij vooral den nadruk op de Duitsche en
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Engelsche werken, om aan te vullen wat in hun vorming wel eens te eenzijdig naar
het Zuiden was georiënteerd.
De lezingen der twee volgende jaren betroffen vier Eclogen van Vergilius en
Cicero's Miloniana. Bij- en omgewerkt verschenen ze1. in een nieuwe collectie,

1.

Vier Eclogen van Vergilius (I, IV, V, IX). Bibliographie, inleiding, vertaling, aanteekeningen.
IV-146

pp. in-8o. Leuven, Keurboekerij, 1910. - Cicero's pleitrede voor Milo. Inleiding,

vertaling, aanteekeningen. XIV-153 pp. in-8o. Leuven, Keurboekerij, 1912.
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door P. Geerebaert gesticht onder den naam Humaniora, die zich tot doel stelde
studiën, commentaren en vertalingen van oude schrijvers ten behoeve van de leeraren
uit te geven1..
Met deze vier werken had P. Geerebaert zich een eervolle plaats verworven in de
rij der Vlaamsche classici. Maar daar bleef zijn ijver niet bij stilstaan. De nooden,
die een Vliebergh hadden bezorgd gemaakt, kwelden ook hèm. Wetten en
vacantieleergangen konden niet volstaan om een degelijk Nederlandsen
humaniora-onderwijs tot stand te brengen. Wanneer de grammatica's, tekstuitgaven
en woordenboeken alle in het Fransch bleven, dan kwam nog geen eenheid van
inspiratie in de intellectueele vorming, dan leerden de jongens nog hun taal niet, dan
bleven ze nog afhankelijk van den vreemde. Het werd zijn droom, dezen misstand
te verhelpen.

P. Geerebaert's levenswerk
Van September 1910 tot Juli 1911 verbleef hij te Linz in Oostenrijk; daar maakte hij
de oefeningen mee van het 'derde proefjaar', dat door den H. Ignatius is ingesteld
om, na afloop der langdurige studiën, ook de specifiek religieuze vorming te voltooien.
In Augustus 1911 ontving hij van zijn Oversten de benoeming die hem in staat zou
stellen zijn droom te verwezenlijken. Hij werd nl. naar het Sint-Michielscollege te
Brussel gezonden om daar, naast de bibliotheek der Bollandisten, zorg te dragen
voor de heruitgave der handboeken, die in de Belgische Jezuïetencolleges gebruikt
werden bij het onderwijs in de klassieke talen. Daar hij daarbuiten slechts een paar
uur in de week les te geven had, zou hij over voldoenden tijd beschikken om aan de
Vlaamsche jeugd onzer colleges en athenaea boeken te bezorgen zooals hij ze
droomde, in onberispelijk Nederlandsch gesteld, en die wetenschappelijk en
pedagogisch met de beste buitenlandsche werken zouden kunnen wedijveren, of ze
zelfs overtreffen.
Nu begon voor hem dat stille arbeidzame leven, dat hij meer dan drie en dertig
jaar zou volhouden. Te halfvijf was hij op de been en, na zijn gewone geestelijke
oefeningen en de H. Mis, zat hij aan zijn werktafel van halfacht tot kwart over twaalf,
en 's namiddags weer van twee uur tot halfnegen, met een korte onderbreking
daartusschen voor het avondmaal, werkende met de hem eigen intensiteit en
concentratie, verborgen bijna achter zijn boeken, en ingesloten tusschen de hooge
boekenrekken die al de muren van zijn kamer in beslag namen. Hij gunde zich geen
andere rust dan tweemaal in de week een wandeling door de stad, en van tijd tot tijd
een reisje naar Noord-Nederland om er de groote bibliotheken te bezoeken en enkele
collega's te raadplegen.

De voorbereidingsboekjes
1.

In de collectie waren verder nog twee deelen door andere auteurs uitgegeven, toen in 1914
de brand van Leuven heel den voorraad vernielde. De reeks werd later niet voortgezet.
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Twee nieuwe reeksen werden nu door hem gesticht. De eerste verscheen bij de
Keurboekerij te Leuven (later bij De Meester te Wetteren), en heette:
Voorbereidingsboekjes op Grieksche en Latijnsche schrijvers. Iedereen kent deze
dunne boekjes in tamelijk groot formaat, met de bladen in twee kolommen verdeeld,
en die in de volgorde van den antieken tekst de vertaling geven van de woorden die
voor den doorsnee-leerling moeilijkheden kunnen opleveren. Ze hadden onmiddellijk
een groot succes. Het eerste deeltje kwam nog in 1911 uit, en betrof de vier Eclogen
van Vergilius, waarover de auteur het jaar te voren op den Vliebergh-leergang had
gehandeld. In 1912 volgden er twee andere, in 1913 drie, in 1914 nog drie, en één
in 1921. De collectie omvat verder nog drie deeltjes door andere auteurs volgens
hetzelfde plan bewerkt. Op het eerste gezicht schijnt niets gemakkelijker te zijn dan
zulk een woordenlijst op te maken: men slaat
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een woordenboek op, en schrijft daar eenvoudig uit over wat bij den tekst past. In
feite is het werk heel wat ingewikkelder; en het is voldoende de boekjes van P.
Geerebaert te vergelijken met sommige andere, om het verschil te vatten: in
nauwkeurigheid, bondigheid, pedagogisch inzicht, en niet het minst in bescheidenheid.
Want wie weinig en slechts pasverworven wetenschap bezit, loopt er het liefst mee
te pronken.

Grieksche en Latijnsche schooluitgaven
Bekender en belangrijker is de reeks der Grieksche en Latijnsche schooluitgaven,
het kostbare bezit van de drukkerij-uitgeverij Dessain te Luik. Hiermede vooral heeft
P. Geerebaert het plan gerealiseerd, dat hij in zijn jeugd had opgevat. Elke uitgave
bestaat uit twee deeltjes, één voor den tekst en één voor de inleiding en de
aanteekeningen. Het eerst kwam de Bloemlezing uit de Grieksche lierdichters aan
het licht, in 1913. Hetzelfde jaar volgde Sophokles' Antigone, en in 1914 Cicero's
Pro Milone, waarover P. Geerebaert in 1912 zijn hooger vermelde gedetailleerde
studie had laten verschijnen. In den loop van den eersten Wereldoorlog kwamen
Livius, Sallustius en een reeks redevoeringen van Cicero aan de beurt, verder de
tekst alleen van vijf boeken uit de Ilias en vier redevoeringen van Demosthenes. Van
1920 tot 1926 verschenen: Vergilius met commentaar op Aeneis I-III en V-VI,
Ovidius, Xenophoon met commentaar op de Anabasis, Caesar, de Kleine Ilias (een
bloemlezing uit het geheele epos, waarin vier boeken in hun geheel zijn opgenomen1.),
het Grieksch Leesboek in vier afzonderlijke stukjes (Loekianos, Herodotos, Platoon,
Thoekudides), en Horatius. In 1927 eindelijk kwam de tekst van Tacitus, waarop de
inleiding en aanteekeningen echter eerst in 1933, na de voltooiing van het Latijnsch
woordenboek, verschenen; van 1934 dateert de tweede aflevering van den commentaar
op Xenophoon (Kuroepaidie, enz.). Pas was het Latijnsch woordenboek van de pers,
of P. Geerebaert zette zich reeds aan het werk voor het Grieksche. Toen ook dit in
1943 verschenen was, begon hij aan de inleiding en aanteekeningen op Vergilius'
Bucolica en Georgica; het manuscript van dit werkje kwam klaar in den zomer van
1944, en is nu ter perse. Verder dacht P. Geerebaert nog aan verschillende andere
uitgaven: Sophokles' Philoktetes en Koning Oidipoes, Demosthenes' Kransrede,
enkele redevoeringen van Cicero, en een algemeene bloemlezing uit Cicero in
chronologische volgorde, waarvan hij het plan al verschillende jaren klaar had liggen;
ze zou de drie Leesboeken uit Cicero voor de vijfde, de vierde en de derde, die hij
uit het Fransch van P. Van de Sype in 1924 en 1936 vertaald had, moeten vervangen.
Aan al deze uitgaven viel een buitengewone bijval te beurt. De meeste werden op
een twintigtal jaren tot vijf of zes maal herdrukt, wat des te meer zal opvallen, wanneer
men bedenkt, dat de vernederlandsching van ons humaniora-onderwijs eerst sinds
een acht jaar volledig is geworden2.. Welke waren dan de kenmerken van die zoo
algemeen gewaardeerde werkjes?
1.
2.

Een commentaar hierop heeft P. Geerebaert nooit uitgegeven; zie verder p. 61.
De tegenwoordig te Luik heerschende toestand, die de firma Dessain dwong haar archief in
veiligheid te brengen, heeft ons belet, nauwkeurige inlichtingen te bekomen over de oplage
en den verkoop van P. Geerebaert's uitgaven.
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Vooral deze vier: de omvang en de juistheid der informatie, de soliditeit en de
zelfstandigheid van het oordeel, de aanpassing aan de doelstellingen van het
humaniora-onderwijs, en ten slotte de zuiverheid der taal.

Uitgebreide informatie
Niet gemakkelijk kan men zich voorstellen hoeveel boeken en artikels P. Geerebaert
nakeek, vóór hij zich in staat achtte, een van zijn boekjes te schrijven. Geen moeite
spaarde hij zich, ook al gold het zeer bijkomstige punten, en de
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bibliographische aanteekeningen, dikwijls met uittreksels of samenvattingen van zijn
lectuur, lagen bij duizenden, zorgvuldig gesorteerd, in zijn klappers geborgen. Bij
het bewerken van deze schooluitgaven toonde hij een nauwgezetheid, die vele
wetenschapsmenschen van beroep hem mochten benijden. Wie zelf op de hoogte is
van het vak, zal in bepaalde uitlatingen zijner inleidingen menigmaal een stellingname
ontdekken t.o.v. die of die geleerde thesis. In de tijdschriften volgde hij de heele
philologische productie, en zoodra hij maar vermoedde, dat er uit een of ander boek,
dat betrekking had op zijn auteurs, iets nieuws te leeren viel, werkte hij het door.
Hierbij mag men niet vergeten, dat zoo goed als alle groote schrijvers in zijn uitgaven
vertegenwoordigd zijn, en hij hierdoor dus verplicht werd een zeer uitgebreide lectuur
door te nemen. Vele geleerden, wanneer zij zich eenmaal een naam hebben verworven,
achten het voortaan beneden hun waardigheid, op de hoogte der vakliteratuur te
blijven. En die houding is wel eens te verontschuldigen: want hoe vaak gebeurt het
niet, dat men zich veel moeite getroost en kostbaren tijd besteedt aan het bestudeeren
van lijvige boeken, die men ten slotte op zij legt met het ontgoochelde besluit, dat
er niets uit te leeren valt. Maar de onvermoeide P. Geerebaert heeft zich nooit tot
eenige toegeeflijkheid laten verleiden en, op dit punt zooals in al het overige, is hij
tot zijn laatsten dag even gewetensvol gebleven als in zijn jeugd.

Zelfstandigheid
Zorgvuldig benutte hij dus het werk van anderen, en toonde zich ook steeds bizonder
eerlijk in het erkennen van wat hij hun verschuldigd was1.. Maar hierbij boette hij
niets in aan zelfstandigheid van. eigen oordeel. Vele van zijn uitgaven zijn
bloemlezingen. Welnu, voor elk daarvan heeft hij den geheelen auteur gelezen, zelfs
b.v. voor Platoon, wiens tekst een kleine drie duizend bladzijden beslaat, en van wien
P. Geerebaert in het derde stukje van zijn Grieksch leesboek den Kritoon in zijn
geheel en acht uittreksels overneemt, alles bij elkaar 44 bladzijden. Hij wilde zijn
uittreksels zelf kiezen. Naar hij me eens vertelde, was hem dit alleen bij Livius zwaar
gevallen: de IVe en Ve decaden had hij beslist vervelend gevonden, en inderdaad
heeft hij er in zijn uitgave slechts twee passages uit overgenomen. Ook bij de lezing
van de aanteekeningen zal men telkens opmerken, dat P. Geerebaert niets van een
compilator heeft. Natuurlijk had hij de dwaze pretensie niet, een goeden, traditioneelen
uitleg door een nieuwen te willen vervangen, alleen maar om van het gewone af te
wijken. Maar nooit wordt hij de passieve naprater van anderen, of de verzamelaar,
die er naar streeft, zijn nota's zooveel mogelijk uit te breiden. Steeds houdt hij een
schifting in het werk van zijn voorgangers, en behoudt alleen datgene, wat, naar zijn
opvatting, voor den leerling nuttig is.
De oorspronkelijkheid van P. Geerebaert komt vooral tot uiting in zijn inleidingen.
Wie zijn verschillende uitgaven naast elkaar legt, zal er door getroffen worden,
hoezeer die inleidingen in bouw en omvang van elkaar verschillen. In sommige
gevallen wordt eerst de auteur behandeld, en dan zijn werk; maar elders is de
schikking een gansch andere, b.v. voor de redevoeringen van Demosthenes en Cicero,
1.

Dit deed niet iedereen tegenover hem, zooals blijkt uit het voorwoord tot den derden druk
van den Pro Milons.
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waar zij eenvoudig verhalend is, of voor Caesar, waar eerst gesproken wordt over
de Kelten, dan over hun vijanden, verder over Caesar en zijn werk, en ten slotte over
de gevolgen van den Gallischen oorlog; in een aanhangsel komt dan nog Caesar's
leger aan de beurt. Uit den aard der zaak zijn niet alle inleidingen even grondig. Maar
die over de groote Latijnsche schrijvers: Livius, Vergilius, en vooral Horatius en
Tacitus, zijn echte meester-werkjes die, bij al hun bondigheid, op het werk, de kunst,
de persoonlijkheid dier auteurs een buitengewoon juisten en diepen kijk geven. Hier
vooral voelt
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men aan, hoe P. Geerebaert zelfstandig alle problemen onderzocht heeft, en de
helderheid der uiteenzetting bewijst genoeg, hoe rijp alles overwogen is.

Pedagogische aanpassing
De uitgebreidheid der informatie en de grondigheid van den arbeid die door P.
Geerebaert aan zijn boekjes is besteed zouden de vrees kunnen wettigen, dat hij de
leerlingen met wetenschap overstelpt. Dat is in het geheel niet het geval. We hebben
er reeds op gewezen hoe, naar zijn opvatting, elke uitleg er op gericht moet zijn, den
tekst te doen begrijpen en smaken. Hierbij hoort natuurlijk een zekere kennis der
historische realia, maar nog veel meer inzicht in de gedachtenwereld en in de
kunstprocédé's van den schrijver. Deze positieve gegevens hebben dus slechts tot
doel, den leerling een soliede basis te geven voor zelfstandige redeneering. Hij moet
gevormd worden tot een man van oordeel en smaak, niet tot een specialist in de
philologie of de oude geschiedenis.
Eveneens om pedagogische redenen is het, dat P. Geerebaert in zijn nota's, vooral
die van taalkundigen aard, steeds vermijdt, andere auteurs aan te halen dan degenen,
waarmede de jonge humanist reeds vertrouwd is. Ook zal het opvallen hoe moeilijke
kwesties van literair-historischen aard in de inleidingen behandeld worden zonder
ballast van bibliographie of opeenhooping van bewijsplaatsen, zonder heel dat logge
technische apparaat, waarmee sommigen zoo gaarne uitpakken. Alles blijft sober,
eenvoudig, toegankelijk voor den geest van jonge studenten.
P. Geerebaert meende, en hij kwam er gaarne op terug, dat de eigenlijke esthetische
commentaar, buiten denwelken de studie der oude schrijvers vruchteloos blijft, door
de levende stem van den leeraar moet geschieden. Daarom zijn zijn aanteekeningen
in dit opzicht zeer sober. In de inleidingen echter zal men regelmatig een dubbele
reeks aanduidingen van literairen aard vinden: eerst een synthetisch overzicht van
de kunst van den auteur, en daarna een aantal stilistische opmerkingen.

Verzorgde taal
Een laatste kenmerk van P. Geerebaert's uitgaven is de zuiverheid van taal. Dit is
geen geringe verdienste. Want niet alleen was de voertaal van zijn eigen humaniora
het Fransch geweest, en die van zijn kloosterstudies het Fransch naast het Latijn,
maar zelfs de eischen die de Flaminganten van zijn generatie doorgaans stelden voor
de zuiverheid van taal, waren niet bepaald hoog. Hij echter legde zich van het begin
af een strenge discipline op. Zorgvuldig las en excerpeerde hij Noordnederlandsche
boeken, weekbladen en kranten, om over alle soorten onderwerpen een rijken
woordenschat te verzamelen, en vooral om zich de zuiver Nederlandsche wendingen
eigen te maken. In de eerste jaren stuurde hij zijn boeken telkens naar welwillende
confraters Over de grens, en ontving met innige dankbaarheid hun veelvuldige
correcties. Hij ontzegde zich streng de lezing van alle Vlaamsche kranten en
tijdschriften, hoe pijnlijk deze geestelijke afzondering hem ook was. Maar het was
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zijn gewoonte niet, voor de moeilijkheden te wijken, wanneer het ideaal hem lief
was. Zoo kon hij dan ook den verdienden troost smaken, dat zijn uitgaven ook in
Nederland met groote waardeering werden beoordeeld, en zelfs in het onderwijs
gebruikt, o.m. door H.K.H. Prinses Juliana; ik weet niet of er één ander Vlaamsen
schoolboek is, dat hetzelfde succes heeft mogen oogsten. Toen in 1928 het eerste
nummer verscheen van Hermeneus, Maandblad voor de antieke cultuur, figureerde
P. Geerebaert als eenige Vlaming op de lijst van ongeveer dertig redacteurs of vaste
medewerkers. Of deze handelwijze der oprichters meer eervol was voor hem dan
beschamend voor de Vlaamsche gemeenschap, laat ik in het midden.

Klassieke vertalingen
Dit onderwerp brengt me op de activiteit van P. Geerebaert als vertaler. Zijn
commentaren van de Bucolica en de Miloniana ten behoeve van de leeraren
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behelsden een Nederlandsche vertaling van den tekst. Ziehier hoe hij er zelf over
oordeelde: 'Met de vertaling beoogde ik geen kunstwerk te leveren. Zij is niet bestemd
om het oorspronkelijke te vervangen, noch om zelf genoten te worden, maar om den
leerling het genieten van het latijnsch gedicht mogelijk te maken en daarna... vergeten
te worden. Dan eerst begrijpt men een dichtwerk wanneer men in onmiddellijke
voeling is met 's dichters ziel; in een vertaling gaat bijna altijd de poëzie van het
gedicht grootendeels verloren, er blijft weinig meer over dan een dor
gedachten-geraamte1.'. Later verscheen bij den Standaard-Boekhandel een reeks
Klassieke vertalingen, die zes nummers telt, en waarin Cicero, Livius, Demosthenes
en Loekianos, - zooals men ziet, allen prozaschrijvers, - vertegenwoordigd zijn. Zijn
denkbeelden over de beste methode bij het vertalen heeft P. Geerebaert uiteengezet
in een lezing gehouden op het vierde Vlaamsche Philologencongres te Mechelen in
1921; eerlijk gezegd is dit opstel, naar mijn oordeel, niet het beste wat we van hem
bezitten.
P. Geerebaert is niet alleen zelf als vertaler opgetreden; hij heeft zich al heel vroeg
geïnteresseerd voor het werk door anderen in dit opzicht gepresteerd. Reeds in zijn
Aeneis-boek kan men den neerslag van deze bibliographische belangstelling vinden2..
In Horatius' lierdichten is een heel Aanhangsel (pp. 161-171) besteed aan
'Nederlandsche vertalingen, nawerkingen en nagalmen der Oden en Epoden'; de lijst
bedraagt een en veertig nummers. Soortgelijke aanduidingen komen ook voor in de
groote commentaren op Eclogen en Pro Milone. In 1913 stuurde P. Geerebaert naar
de Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal en Letterkunde een eerste proeve
van een algemeen repertorium der Nederlandsche vertalingen van oude schrijvers.
Eerst in 1924 kwam het werk volledig klaar3.. Het getuigt van een verbazenden
speurzin en van de welbekende akribie van zijn auteur, en beteekent een belangrijke
bijdrage tot de geschiedenis van de literatuur en het humanisme in onze gewesten.

De woordenboeken. Ideeen op lexicographisch gebied
Toen P. Geerebaert in 1926 klaar was gekomen met de voornaamste tekstuitgaven,
zette hij zich aan een nieuw werk, het zwaarste dat hij tot dan toe had aangevat. Nu
had hij bereikt, dat de jongens bij hun klassieke studiën konden beschikken over
commentaren, voorbereidingsboekjes en spraakleeren4. in eigen taal. Één hulpmiddel
ontbrak hun nog: het woordenboek. Nog steeds waren ze voor het Latijn aangewezen
op de Fransche werken van Quicherat of van Benoist-Goelzer, en voor het Grieksch
op dat van Bailly. Wel bestonden in Noord-Nederland zeer verdienstelijke
woordenboeken, voornamelijk het Latijnsche van J. van Wageningen, en het Grieksche
van Prof. F. Muller Jzn. Maar die werken zijn, zooals trouwens alle Hollandsche
1.
2.
3.

Vier Eclogen van Vergilius, Een woord vooraf, pp. III-IV.
Het verklaren der oude schrijvers, pp. 33-35; aanvullingen in: Horatius' lierdichten, p. 162,
n. 2.
Lijst van de gedrukte Nederlandsche vertalingen der oude Grieksche en Latijnsche schrijvers,
pp. in-8o. Gent, Volksdrukkerij, 1924.
In 1920 en 1921 had hij Nederlandsche bewerkingen laten verschijnen van de Grammaire
latine, A brégé de grammaire latine en Grammaire grecque élémentaire van de PP. Janssens
en Van de Vorst.
XXIV-199
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uitgaven, te duur voor Belgische studenten. Daarbij kwam, dat P. Geerebaert
persoonlijke opinies had over de manier waarop in 't algemeen een woordenboek
opgevat moet worden, en in 't bizonder wanneer het dienst moet doen in het
humaniora-onderwijs. We hebben reeds gewag gemaakt van zijn vroegtijdige
belangstelling voor lexicographische problemen. Met de jaren, terwijl hij aan zijn
vele commentaren werkte, viel het hem steeds meer op, hoe onnauwkeurig en
onsystematisch de meeste woordenboeken zijn, zoowel in de interpretatie der
aangehaalde teksten als in de rangschikking der verschillende beteekenissen.
Sommigen schijnen er vooral op uit te zijn, een breed repertorium te bieden van
vertalingen, waaronder
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de gebruiker, wanneer hij handig is, er wel een zal kunnen vinden, die bij de passage
past. Deze methode ontwikkelt bij den leerling de onnadenkendheid, en vestigt in
zijn geest de overtuiging, dat een Grieksch of een Latijnsch woord eigenlijk van alles
kan beteekenen, en dat het een kwestie van geluk is, de juiste vertaling te treffen.
Het spreekt van zelf, dat er dan van ernstige intellectueele vorming geen sprake meer
kan zijn.
Een woordenboek, zoo meende P. Geerebaert, moet vooral overzichtelijk zijn, op
de grondbeteekenis van een woord wijzen, en de afgeleide beteekenissen zoo
rangschikken, dat de leerling zelf inziet, welke betrekkingen ze tot elkaar hebben.
Het moet hem het woord doen begrijpen, en hem zoo in staat stellen, door persoonlijke
reflexie op de stilistische mogelijkheden van het Nederlandsch, zelf de passende
vertaling te vinden. Daarom moet het ook beknopt zijn en al het overtollige weren,
maar anderzijds mag het den leerling ook niet in den steek laten, waar het
moeilijkheden betreft, die hij bij de lezing van zijn auteurs werkelijk zal aantreffen.

De uitvoering
Deze beschouwingen bepaalden P. Geerebaert's werkwijze bij het opstellen van zijn
beide lexica1.. Hij nam al de teksten door, die in België en Nederland bij het
humaniora-onderwijs gelezen worden, en excerpeerde ze planmatig. Voor het Grieksch
woordenboek maakte hij zoo ongeveer 145.000 fiches. Wanneer men bedenkt, dat
elke fiche een zelfstandige interpretatie van de bewuste plaats veronderstelt, dan zal
men er over verbaasd staan, dat P. Geerebaert dit deel van zijn werk in achttien
maanden ten einde kon brengen. De verklaring ligt in zijn buitengewone werkkracht
(over zijn dagorde hebben we hooger reeds gesproken), en ook in het feit, dat hij een
goed deel der te bewerken teksten door en door kende, daar hij ze zelf meermalen
uitgegeven en gecommenteerd had. Tevens kwam hem bij het werk aan het Grieksch
woordenboek de ervaring, die hij met het Latijnsche opgedaan had, uitstekend van
pas.
Nu stond hij echter voor het moeilijkste van zijn taak: de eigenlijke redactie der
artikels, 17.000 in het Latijnsch, 27.000 in het Grieksch woordenboek. Voor dit
laatste nam de arbeid acht jaar in beslag. P. Geerebaert ging systematisch, niet
alphabetisch te werk. Zin- en stamverwante woorden behandelde hij steeds te samen,
zoo b.v. de verschillende voornaamwoorden en voegwoorden, de juridische termen,
de woorden die een familieverband aanduiden, de vakterminologie van het krijgsen zeewezen, enz. Een zeer interessante, maar uitgebreide en moeilijke groep vormden
de voorzetsels en voorvoegsels met de daarmee samengestelde werkwoorden.
Zoowel bij het verzamelen als bij het verwerken van het materiaal had P. Geerebaert
zich een reusachtige inspanning getroost. Het resultaat beteekent een flinken
vooruitgang voor de lexicographische wetenschap. Het past, dat we er enkele
oogenblikken bij stil blijven staan. Zijn Grieksch woordenboek is, zooals we het in
1.

Beknopt Latijnsch-Nederlandsch woordenboek voor het humaniora-onderwijs. XV-544 pp.
8o. Luik, Dessain, 1932 (2e druk: XVII-557 pp., 1940) - Beknopt Grieksch-Nederlandsch
woordenboek voor het humaniora-onderwijs. XXII-621 pp. 8o. Luik, Dessain, 1943.
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dit tijdschrift reeds lieten opmerken2., het eerste sinds den Thesaurus linguae graecae
van Henricus Stephanus, dat gansch zelfstandig is opgebouwd en rechtstreeks op de
teksten berust. Alle andere woordenboeken zijn herzieningen, aanvullingen,
verbeteringen van reeds bestaande werken. Het nadeel hiervan is, dat bepaalde
opvattingen, schematisaties of groepeeringen der feiten telkens weer zonder kritiek
worden overgenomen, omdat ieder bewerker de resultaten van zijn voorganger
aanvaardt, tot er hem positief het onbevredigend karakter van gebleken is. Maar een
woordenboek is een zoo complex geheel, dat men bij zulk een werkwijze

2.

Zie onze recensie van het Grieksch woordenboek in Streven, 10 (1942-43), pp. 310-311.
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onbewust zeer veel blijft aanvaarden, dat eigenlijk verbeterd of verworpen diende
te worden. P. Geerebaert daarentegen stond, door zijn materiaal rechtstreeks en geheel
onbevangen uit de teksten te halen, ook bij de redactie der artikels volkomen vrij
tegenover de traditioneele kaders. Hij kon nu ongehinderd de principes toepassen,
die hem steeds voor oogen hadden gestaan, en de verschillende beteekenissen
rangschikken volgens een methodische en overzichtelijke orde. Natuurlijk zijn alle
gevallen verschillend, en hij was een te goed taalkenner, om abstracte systemen te
gaan opdringen aan de werkelijkheid. Intusschen toont het resultaat duidelijk, van
hoe groot voordeel deze systematische bewerking geweest is. In het Grieksch
woordenboek valt in dit opzicht de behandeling der voorvoegsels en der samengestelde
werkwoorden bizonder op, en zelfs de meest wetenschappelijke werken bieden in
dit opzicht niets, dat hiermee kan vergeleken worden.
Sommigen zullen het betreuren, dat zooveel kennis, arbeid en akribie besteed
werden aan 'beknopte woordenboeken voor het humaniora-onderwijs', waaruit alle
verwijzingen gebannen zijn, en die slechts berekend zijn op de lezing van een beperkt
aantal teksten. Maar juist deze beperking heeft een zoo grondige en persoonlijke
bewerking mogelijk gemaakt, en anderzijds heeft P. Geerebaert nooit een andere
bedoeling gehad, dan met zijn werk de jeugd van zijn volk te helpen in haar cultureele
vorming door de humaniora. Feitelijk zullen zijn twee lexica ook voor den ervaren
classicus van groot nut zijn, en het is te wenschen, dat de universitaire kringen, zelfs
die van het buitenland, deze meesterwerken leeren kennen.
Ten onzent genoten ze onmiddellijk den meest bemoedigenden bijval. Het Latijnsch
woordenboek werd door de Koninklijke Belgische Academie der Wetenschappen
met den De Keyn-prijs bekroond. Vlug waren de 10.000 exemplaar van den eersten
druk uitverkocht, en in 1940 verscheen een tweede druk. Voor het Grieksch
woordenboek was er sprake van, dat het dezelfde officieele onderscheiding zou
ontvangen als zijn oudere broer, toen de auteur stierf, en een rijker belooning ging
ontvangen voor zijn bescheiden arbeid. Het was voor al zijn vrienden een troost, dat
het hem gegund is geweest die twee boeken, die alleen hij maken kon, te voltooien,
en nog het succes te zien, dat hun te beurt viel.

Karakteristiek
Misschien zal de lezer vinden, dat deze bladzijden veel op een panegyriek gelijken.
Ik wil het niet verbergen: P. Geerebaert vereerde me sinds twintig jaar met zijn
vriendschap, en zoo mocht ik van zijn werkwijze iets meer leeren kennen dan vele
anderen. Dit juist was het, dat me én voor zijn persoon én voor zijn werk zooveel
achting gaf. Daarom wil ik nog wijzen op drie hoofdtrekken van zijn karakter.
P. Geerebaert was ten eerste een buitengewoon eerlijk man. Hij had een scherpen
zin voor rechtvaardigheid, waar het anderen, maar ook waar het hemzelf gold. Dit
maakte hem wel eens wat lastig in den omgang. Maar waar hij eenmaal zijn plicht
gezien had, daar week hij nergens voor achteruit; geen offers of geen inspanning
vielen hem dan zwaar. In het wetenschappelijk werk, evenzeer als in het dagelijksch
leven, waren hem handigheidjes en onoprechtheid een gruwel. Zoo kon hij dan te
keer gaan tegen sommige Fransche uitgevers, die telkens weer onder den naam van
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'édition revue et corrigée' nieuwe drukken laten verschijnen van een sinds dertig of
veertig jaar geclicheerden tekst, waaraan niets of zoo goed als niets veranderd kan
worden. Hij eischte van zijn eigen uitgevers, dat de heele tekst bij elken nieuwen
druk integraal opnieuw werd gezet: zoo was hij zeker, dat niets hem zou verhinderen
de veranderingen aan te brengen, die hij wenschelijk achtte. Nooit zou hij één regel
laten drukken, die niet volledig aan zijn gedachte beantwoordde.
Ten tweede was P. Geerebaert een vriend van verzorgd werk. We hebben er in
den loop van dit artikel genoeg bewijzen van gegeven. Laten we hier alleen
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nog een enkel woord zeggen over zijn akribie bij het verbeteren van drukproeven,
een saai en moeizaam werk, dat hij met onvergelijkelijke trouw en stiptheid verrichtte.
Ook wanneer hij hierbij wel eens hulp van anderen kreeg, las hij nog steeds zelf drie
drukproeven; en die medehelpers stonden meermalen beschaamd door de veel grootere
nauwkeurigheid, die hij daarbij toonde, zelfs in de laatste jaren, toen zijn oogen
aanzienlijk gingen verzwakken. Hij bezat een grondige kennis van alle typographische
kwesties; en de heer Max Dessain, de tegenwoordige directeur van het huis, dat dertig
jaar met P. Geerebaert de hartelijkste betrekkingen heeft onderhouden, getuigt dat,
waar soms een discussie ontstond tusschen hun voorlieden en correctoren en P.
Geerebaert, deze in de meeste gevallen gelijk had.
Ten slotte was hij ook een man van groote bescheidenheid en ware nederigheid.
Dat hij zijn uitzonderlijke kennis der klassieke Oudheid alleen heeft willen besteden
aan het schrijven van handboeken voor het Middelbaar Onderwijs, toont duidelijk,
dat hij geen menschelijke roem zocht. Wanneer hij waardeering voor zijn werk vond,
was hem dit natuurlijk een aanmoediging en een vreugde. Maar nooit heeft hij er
naar gestreefd, de aandacht op zich te vestigen; het was hem genoeg, dienst te
bewijzen. Hij toonde de warmste erkentelijkheid voor elke aanmerking of verbetering,
die men op zijn veelvuldige uitgaven kon maken, ook wanneer ze kwam van iemand
die een geringe philologische bekwaamheid bezat. Wat mij betreft, kan ik niet zonder
ontroering terugdenken aan den aandrang, waarmee hij me verzocht, het manuscript
van zijn Grieksch woordenboek te willen nakijken, dat zeker, zoo beweerde hij, een
revisie dringend behoefde, en aan de vreugde waarmee hij mijn - trouwens
onbeduidende - aanteekeningen in ontvangst nam. Dat hij voor een werk, waar
eigenlijk zijn heele leven achter stak, zoo bereidwillig en dankbaar de suggesties
overnam van een dertig jaar jongeren confrater, die het manuscript slechts vluchtig
had ingekeken, bewijst, dat hij vrij was van elke betweterij. En hiervoor getuigen
ook al zijn uitgaven, die hij van druk tot druk steeds herzag en verbeterde, want hij
had werkelijk niet de illusie, onfeilbaar of alwetend te zijn. Een commentaar op de
Ilias heeft hij nooit willen schrijven. Hij achtte zich daartoe niet bevoegd, en liet dat
over aan een jongere kracht, die zou beschikken over een flinke kennis in de
archaeologie en de historische taalkunde. In een tijd van haastige improvisatie en
schreeuwerige propaganda is deze eerlijke, bescheidene, taaie eerbied voor de
waarheid een heilzame les.
Degenen die P. Geerebaert van dichtbij hebben gekend, weten dat hij over zijn
religieuze plichten de strengste opvatting had. Zijn vroomheid was eerder gericht
naar de plichtsbetrachting dan naar de gevoelige expansiviteit. Heel zijn leven heeft
hij besteed in den dienst van de jeugd van zijn volk, om haar te helpen, zich voor de
toekomst te bekwamen. Maar die jeugd diende hij om God. Het werk, dat hem was
toevertrouwd liet hem weinig gelegenheid tot recht-streeksch apostolaat; maar wat
hij kon, deed hij ook gaarne. Hij hoorde biecht in het Spaansch en het Duitsch, en
was steeds de vriend van de knechtjes van het college. Verder gebruikte hij zijn
kennis van het Spaansch tot het vertalen van een paar ascetische werken, o.m. van
de Geestelijke Oefeningen van den H. Ignatius. Hij zelf schreef voor de jongens Een
praatje over studie1., waarin hij ze op gemoedelijken toon onderhoudt over de
christelijke opvatting van hun voornaamsten plicht. Pen troost van het apostolaat bij
1.

Alken, Bode van het H. Hart, 1921.
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de jeugd liet hij aan anderen over; hij zorgde er voor, dat zijn confraters bij hun werk
over de noodige hulpmiddelen konden beschikken.
Stil, zooals hij gearbeid heeft, is hij heengegaan op den 9n November 1944, in zijn
69e levensjaar, na enkele dagen ziekte. Maar zijn werk, ernstig en degelijk als het is,
zal blijven. Blijven ook zal het voorbeeld van zijn leven, besteed aan een goede zaak,
niet in koortsachtige agitatie, maar in bescheiden, vol-hardenden, eerlijken arbeid.
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Sociale kroniek
de besluiten betreffende de maatschappelijke zekerheid
door baron F.X. van der Straten-Waillet
I. Ontstaan en geest der jongste besluiten
De besluit-wet betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, die met
groot ongeduld verwacht werd, is verschenen in het Staatsblad van 31 December ll.;
zij draagt den datum van 28 December; daags daarna verscheen een besluit van 29
December tot regeling van de modaliteiten van de verzekering tegen ziekte en
invaliditeit gedurende de overgangsperiode, en een ander betreffende de
gezinsvergoedingen ten voordeele van de loontrekkenden. Een derde
toepassingsbesluit aangaande de ouderdomspensioenen wordt eerstdaags verwacht1..
Deze maatregelen zetten een nieuwen mijlpaal in België's sociale geschiedenis.
Luidens de voordracht aan den Regent werd heden het wachtwoord: uitbreiding der
maatschappelijke zekerheid ten einde het grootste aantal arbeidzame mannen en
vrouwen aan de vrees voor de ellende te onttrekken.
Een zoo edel opzet was wel van aard om de filosofische en godsdienstige
meeningsverschillen en de kleinzielige partijtwisten die de Belgen al te dikwijls
verdeelen, op den achtergrond te drijven en alle goede burgers, tot welke politieke
gezindheid of godsdienstige opinie zij ook mogen behooren, te vereenigen in de
betrachting van het algemeen volkswelzijn.
Ook hadden, sinds het begin der Duitsche bezetting, in het geheim vergaderingen
plaats waarop de patroons- en arbeidersafgevaardigden van den door de bezetter
ontbonden Nationale Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Werkloosheid, met eenige
techniekers der sociale verzekeringen, bijeenkwamen ten einde de toekomstige
verbeteringen van onze sociale wetgeving voor te bereiden.
Onder hen bevonden zich o.m. onze huidige minister van Arbeid en Sociale
Voorzorg, de heer Achille VAN ACKER, aan wie de eer toekomt deze voorbereidende
studies in wettelijken vorm te hebben omgezet, de heer Paul GOLDSCHMIDT, die
het lastige en kiesche redactiewerk van het voorontwerp waarnam en, samen met
den heer Georges VELTER, instond voor de coordinatie der werkzaamheden van
deze commissie met de studies die tegelijkertijd in verschillende werkgeversmiddens
werden ondernomen; de heeren DELSINNE, JAUNIAUX en MAJOOR van de
socialistische vakbeweging, de voorzitter van het Algemeen Christelijk Vakverbond,
de heer Henri PAUWELS, alsmede de heer Henri FUSS, directeur generaal op het
ministerie van Arbeid en Sociale Voorzorg, die zijn groote ondervinding ter
beschikking der commissie stelde en het onmisbare contact met de administratieve
kringen verzekerde.

1.

Dit besluit verscheen intusschen in het Staatsblad van 1 Februari samen met het nieuw statuut
der mijnwerkers. Op 4 Febr. volgde nog een nieuw besluit betreffende de werking van de
Rijksdienst voor Maatschappelijke Zekerheid. Aldus groeit de constructie der maatschappelijke
zekerheid geleidelijk aan.
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Allen zetelden ten persoonlijken titel, zoodat geen enkele organisatie officieel
vertegenwoordigd was in de commissie; nochtans werden de besturen van het
socialistisch en van het christelijk vakverbond, alsmede de leiders van het Centraal
Nijverheidscomité en van de Federatie der Katholieke Werkgevers discreet op hoogte
gehouden van de evolutie der onderhandelingen.
Uit deze werkzaamheden ontstonden opvolgentlijk twee documenten, te weten:
'De Princiepen en Methoden van Paritaire Samenwerking' en het 'Ontwerp-Akkoord
van Sociale Solidariteit'. Het eerste regelde de nijverheidsverhoudingen op het
drievoudig plan van de onderneming, het bedrijf en de natie, volgens het princiep
der paritaire samenwerking. De ontwerpen op dit gebied liggen nog steeds ter studie
op het Departement van Arbeid; zij betreffen voornamelijk het statuut der paritaire
commissies en der nationale raden, alsmede een gebeurlijke uitbreiding van de
instelling der fabrieksafgevaardigden of ondernemingsraden.
Het tweede ontwerp betrof de loonen en de sociale verzekeringen. Wat de loonen
betreft, schijnt de Nationale Conferentie van den Arbeid de zeer gezonde beginselen
die in het 'Ontwerp-Akkoord van Sociale Solidariteit' voorkomen wel wat over het
hoofd te hebben gezien. Daarentegen werden de voorstellen van het akkoord op
gebied van sociale verzekeringen in de laatste besluiten bijna letterlijk overgenomen.

II. Bondige samenvatting der nieuwe maatregelen
De kaderbesluitwet van 28 December is van eerst af toepasselijk op alle door een
gewoon contract van dienstverhuring verbonden werkgevers en werknemers, met
uitzondering van de mijnwerkers, de zeelieden en het personeel van de N.M.B.S.
Het zal later door Koninklijk Besluit toepasselijk gemaakt worden op de andere
categorieën werknemers a.d.z. de landbouwarbeiders, de dienstboden, de thuiswerkers
e.a.
Van 1 Januari 1945 dient de werkgever 8% van het loon der arbeiders en 8,25%
van de wedden der bedienden af te houden wegens pensioen, ziekte en invaliditeit,
werkloosheid, gezinsvergoedingen en betaald verlof te samen.
Op 31 Maart, en in het vervolg op het einde van iederen trimester, voegt hij bij
deze afhoudingen een patroonsbijdrage van 15,5% voor de arbeiders en van 15,25%
voor de bedienden en stort het geheel, hetzij 23,5% der wedden en loonen, daargelaten
de fracties der individueele bezoldigingen die 3.000 fr. per maand te boven gaan,
aan den nieuw opgerichten 'Rijksdienst voor de Maatschappelijke Zekerheid'. De
Rijksdienst verdeelt deze bijdrage onder de verschillende betrokken
verzekeringsinstellingen en kassen, hetzij 7% (resp. 10,5% voor de bedienden) aan
het pensioen, 6% (resp. 5%) aan de ziekteen invaliditeitsverzekering, 2% aan de
werkloosheidsverzekering, 6% aan de gezinsvergoedingen en, wanneer het arbeiders
betreft, 2,5% aan het betaald verlof.
Het minimum-pensioen wordt verhoogd tot approximatief 50% van het gebruikelijk
loon en zal worden vastgesteld op 10.000 Fr. voor het echtpaar, 6.600 Fr. voor
alleenstaanden en van 4.500 tot 5.000 Fr. voor de weduwen. Het regiem der
pensioenkaarten blijft ongewijzigd. De verhooging wordt toegekend onder den vorm
van een nieuwen rentetoeslag door repartitie samengesteld.
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De ziekte- en invaliditeitsverzekering wordt verplichtend gemaakt. De werknemer
behoudt de vrije keuze der mutualiteit; naast de vrije mutualiteiten worden
gewestelijke diensten met paritair beheer opgericht, alsmede een Rijksfonds voor
verzekering tegen ziekte en invaliditeit. De vergoeding wegens werk-ongeschiktheid
zal op 60% van het loon per categorie vastgesteld worden; na één jaar zal zij tot 50%
worden herleid; in geval van bevalling ontvangt de arbeidster 60% van haar loon
vanaf 6 weken vóór tot 6 weken na de geboorte; bij overlijden ontvangt de familie
een vergoeding gelijk aan een maandloon. De
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vergoedingen wegens verzorging worden eveneens fel verhoogd. Deze barema's zijn
toepasselijk vanaf 31 Maart a.s.
Voor de werkloosheidsverzekering wordt een Voorloopig Steunfonds voor de
Onvrijwillige Werkloozen opgericht. De uitbetaling geschiedt hetzij door bemiddeling
van de daartoe gemachtigde arbeidersorganisaties, hetzij door de gemeente besturen,
hetzij door daartoe bestemde officieele instellingen. De vergoedingen blijven
onveranderd; er wordt aangenomen dat zij ongeveer gelijk moeten zijn aan 50% van
het salaris van een hulparbeider.
Inzake gezinsvergoedingen wordt het barema verhoogd tot 115, 115, 160, 210 en
300 Fr. naar gelang den rang van het kind. Voor weezen worden deze cijfers
verdubbeld. De geboortepremie wordt gebracht op 1.000 Fr. bij de eerste en 500 Fr.
bij de volgende geboorten.
Tot nu toe mochten de kassen die meer bijdragen ontvingen dan zij vergoedingen
uitkeerden de helft van hun loon bewaren om werken van hulp aan het gezin in te
richten. Deze helft mocht echter nooit meer bedragen dan 25% van de uitgekeerde
vergoedingen. In 1941 werd deze laatste grens zelfs verlaagd tot nagenoeg 20%.
Thans wordt de bepaling nopens de helft van de bonis afgeschaft. In de toekomst
zullen de beneficiaire kassen nog slechts 12,5% van hun boni mogen bewaren, doch
alle kassen, met of zonder boni, zullen van de Nationale Kas een toelage ontvangen
gelijk aan 4% van de som der bijdragen die zij int en der vergoedingen die zij uitkeert.
De primaire kassen innen niet meer rechtstreeks de bijdragen van hun aangeslotenen,
doch ontvangen ze door bemiddeling van de Nationale Kas. Deze laatste ontvangt
zelf van den Rijksdienst de bijdrage van 6%, die voor de gezinsvergoedingen bestemd
is, en stort aan de primaire kassen de forfaitaire vergoedingen die zij aan hun
aangeslotenen verschuldigd zijn. Het verschil tusschen beide sommen wordt
overgedragen in de reserve van de Nationale Kas.
De bijdrage voor betaald verlof is begrepen in de 23,5% die uit hoofde van de
arbeiders gestort wordt. Nochtans blijft het zegelstelsel behouden daar waar het thans
wordt toegepast. Het bedrag der zegels mag dan ook worden afgehouden van de
globale bijdrage die aan den Rijksdienst voor Maatschappelijke Zekerheid
verschuldigd is.

III. De gunstige elementen der jongste besluiten
De voorgaande hervormingen brengen ongetwijfeld aan den arbeidersstand meer
welstand en maatschappelijke zekerheid en zullen daarom met vreugde worden
begroet door al de menschen van goeden wil en in de eerste plaats door de katholieken,
die meer dan anderen moeten streven naar meer sociale rechtvaardigheid en verheffing
van het volk. Deze laatsten zullen zich dan ook aansluiten bij de princiepen van
nationale solidariteit, veralgemeening van de verplichte verzekering, paritair beheer
en eenmaking der bijdragen met voorafhouding, die aan de basis der nieuwe
maatregelen gelegen zijn. Met genoegen zal men ook vaststellen dat zij een eersten
stap zijn naar de coordinatie van de verschillende maatschappelijke verzekeringen.
Bijzonder aanmoedigend is het feit, dat deze nieuwe bepalingen de bekrachtiging
zijn van een akkoord, vrijelijk onderteekend door representatieve personaliteiten uit
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de werkgevers- en arbeidersmiddens. Men kan zich slechts verheugen over den
constructieven geest en het klaar besef van het algemeen belang, dat door deze
onderhandelaars werd aan den dag gelegd.
Ten slotte is het land aan minister Van Acker heel wat dankbaarheid verschuldigd
voor de krachtdadigheid waarmede hij de uitwerking en het verschijnen van zijn plan
heeft doorgevoerd. Men kan zich immers gemakkelijk voorstellen in welke atmosfeer
deze raadplegingen thans zouden plaats grijpen en hoe gevaarlijk langdurige debatten
over vraagstukken als het ouderdomspensioen en de gezinsvergoedingen op dit
oogenblik zouden kunnen worden.
Blijkbaar werden de besluiten betreffende de maatschappelijke zekerheid

Streven. Jaargang 12

65
buiten de arbeidersklas niet altijd met onvermengde geestdrift onthaald. Het feit dat
uitsluitend voor de loontrekkenden wordt gezorgd moet in de middenstand-smiddens
fataal een zekere ontstemming teweegbrengen. Weliswaar bevat de 'Voordracht aan
den Regent' de verklaring, dat de maatschappelijke zekerheid aan allen moet
gewaarborgd zijn, ook aan de zelfstandige arbeiders, ambachtslieden, handelaars of
personen die een vrij beroep uitoefenen, en de belofte dat het huidig besluit zal
gevolgd worden door gelijkaardige maatregelen, die thans ter studie liggen, ten bate
van de andere categorieën van zoogenaamde 'economisch zwakke personen'! Doch
reeds zoo dikwijls bleven zulke beloften zonder gevolg, dat zij niet veel troost meer
zullen kunnen brengen.
Ten andere is de verhooging der patroonsbijdrage tot 15,5% van de loonen precies
niet van aard om al de werkgevers met onvermengde vreugde te vervullen. Het is
nochtans te hopen dat het patronaat als geheel voldoende geestelijke ontwikkeling
en nationalen zin zal bezitten om te beseffen dat wij ten slotte toch heel wat redenen
tot fierheid hebben om dit getuigenis van onze nationale levenskracht, tot
dankbaarheid jegens degenen die het tot stand brachten en tot vertrouwen in de
toekomst van ons volk.
Het is dan ook voor eenieder een plicht de nieuwe bepalingen eerlijk na te leven
en aldus mede te werken aan de lotsverbetering van onzen door den oorlog zoo diep
getroffen arbeidersstand.
Deze principieele goedkeuring zal ons echter geenszins beletten de nieuwe
maatregelen met objectiviteit te beschouwen en daar waar noodig, vrij scherp te
beoordeelen. Naast veel goeds bevatten zij immers heel wat minder goeds en
verkeerds.
Met genoegen heeft men dan ook vernomen dat deze maatregelen, waarvan het
princiep als definitief moet beschouwd worden, in hun uitvoeringsmodaliteiten slechts
een voorloopig karakter hebben.
Het feit dat zij door de Regeering zelf als uiteraard voorloopig bestempeld werden,
stelt de noodzakelijkheid van opbouwende critiek duidelijk in het licht. Veel van hun
gebreken vinden een verklaring in het feit dat de huidige maatregelen omwille van
de oorlogsomstandigheden in zeer beperkten kring moesten uitgewerkt worden.

IV. Gebreken en leemten
Een eerste grondgebrek betreft de familiale politiek: in een land dat nagenoeg evenveel
sterfgevallen als geboorten telt, zouden de bescherming en de aanmoediging van het
gezin den voorrang moeten krijgen op alle andere sociale beslommeringen. Welnu,
blijkbaar wordt deze voorkeur aan het gezin door het plan niet verleend. Ondanks
de merkelijke verhooging der kindertoeslagen blijft het barema onvoldoende. De
vermindering der progressiviteit naar gelang den rang der kinderen zal voor gevolg
hebben, dat de meest verdienstelijke gezinnen, te weten de grootste, in een zeer
hachelijken toestand zullen blijven verkeeren.
Er wordt niets gedaan om de moeder bij den haard te houden, alhoewel deze
maatregelen door alle sociale leiders dringend gevraagd worden als de conditio sine
qua non voor de verhooging van het zedelijk en stoffelijk welzijn van het gezin.
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De concurrentie tusschen de Kassen en de storende ongelijkheden tusschen de
aangeslotenen van beneficiaire en deficitaire Kassen zullen nog aangroeien tengevolge
van de bedrieglijke wijzigingen die aan het stelsel der bonis toegebracht werden.
Het verschil tusschen de proportioneele bijdragen van 6% en de forfaitaire
vergoedingen, dat aan de Nationale Kassen wordt behouden, zal naar alle
waarschijnlijkheid de vorming van reusachtige reserven zonder vaste bestemming
voor gevolg hebben. Het is niet aan te nemen dat over de aanwending van deze
sommen door een eenvoudigen brief van den Minister zou beslist worden.
Daarenboven kan de opeenhooping van gelden op de Nationale Kas een gemakke-
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lijk voorwendsel worden om de bijdrage voor gezinsvergoedingen te verminderen,
hetgeen door een eenvoudig koninklijk besluit geschieden kan.
Een tweede kritiek heeft betrekking op het gebrek aan bedrijfsorganisatorische
opvattingen.
Het Plan streeft naar nationale centralisatie, en verzet zich tegen de inrichting der
sociale verzekeringen in het kader der bedrijfstakken. Nochtans staan de meeste
sociale risico's in nauw verband met den aard en de voorwaarden van den arbeid.
Het aanleggen van statistieken, de inrichting van den voorzorg en de strijd tegen
de sociale risico's, a.d.z.: de werkloosheid, de ziekte en de ongevallen, vinden
natuurlijk hun plaats in het kader van het bedrijf.
De professioneele basis leent zich beter tot het paritair beheer. De vereenvoudiging
van de administratieve verplichtingen der werkgevers zal het gemakkelijkst geschieden
door de inrichting van professioneele complexen van sociale verzekeringen.
De financieele verantwoordelijkheid der bedrijfskassen is een belangrijke factor
van besparingen.
Het is dus zeer te betreuren dat de besluitwet van 28 December de oprichting van
bedrijfskassen b.v. voor de werkloosheid of voor de centralisatie en de repartitie der
bijdragen onmogelijk maakt.
De aangekondigde vereenvoudiging der formaliteiten is minstens voorloopig
onbestaande.
Weliswaar zal in de toekomst slechts één driemaandelijksche bijdrage moeten
gestort worden daar waar vroeger vier afzonderlijke stortingen, waarvan sommige
maandelijks, betaalbaar waren. Doch al de andere formaliteiten blijven behouden,
zoo b.v. het aanleggen, bijhouden en indienen der pensioenkaarten, het invullen der
formulieren en de afzonderlijke betaling der bijdrage voor het bediendenpensioen,
het plakken der verlofzegels, het invullen der staten voor gezinsvergoedingen en de
formaliteiten betreffende de arbeidsongevallen en de fiscale afhoudingen aan de
bron.
Daarbij komen dan nog nieuwe administratieve verplichtingen nl. in verband met
de bijdragebons voor ziekteverzekering en de driemaandelijksche staten aan de
Rijkskas voor Maatschappelijke Zekerheid.
Meer dan ooit zullen de kleine en middelbare werkgevers beroep moeten doen op
de hulp van sociale secretariaten om dit alles regelmatig bij te houden. Het ware dan
ook wenschelijk dat deze secretariaten officieel zouden erkend worden mits de
vervulling van sommige nader te bepalen eischen; al schijnt dit wel in de bedoeling
van de bevoegde overheid te liggen, toch worden de sociale secretariaten in de
besluitwet niet vernoemd.
Een ander, meer principieel gebrek van het Plan is zijn strekking tot gelijkschakeling
der arbeiders.
Alle bijdragen zijn proportioneel met het loon, terwijl de prestaties voor alle
rechthebbenden gelijk zijn. Dit systeem is niet enkel onlogisch, doch brengt tevens
heel wat administratieve verwikkelingen mede. Daarenboven druischt het in tegen
het essentieel princiep der hiërarchische indeeling der arbeiders.
Het Plan lijdt ook aan een gebrek aan technische voorbereiding, dat het fatale
gevolg is van den haast waarmede het moest uitgevaardigd worden. De Diensten die
met de uitvoering belast zijn en reeds volop aan het werk zouden moeten zijn, bezitten
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noch personeel, noch materiaal, noch lokalen: veel onderrichtingen ontbreken nog,
terwijl menig toepassingsgeval aan de hand van de teksten niet op te lossen is.

V. Besluit
Het statuut der maatschappelijke verzekeringen is slechts een onderdeel van een
volledige politiek van maatschappelijke zekerheid. Deze laatste veronderstelt tevens
een gecoordineerde actie op economisch, monetair en fiscaal gebied,

Streven. Jaargang 12

67
dewelke tot nog toe ten onzent grootelijks ontbreekt. Tevens vergt de maatschappelijke
zekerheid een gezonde regeling der nij verheidsbetrekkingen, gegrond op de
regelmatige werking der paritaire commissies, wier statuut nog steeds niet verschenen
is.
Ten slotte brengen deze veranderingen aan de vorige wetgeving de noodzakelijkheid
mede ook andere sociale wetten te herzien, als b.v. de wet op de arbeidsongevallen
en deze op het dienstcontract, die tot nu toe niet toepasselijk zijn op bedienden die
meer dan 24.000 Fr. per jaar verdienen, zoodat deze beide wetten tengevolge van de
verhooging der wedden hun doel van bescherming der lagere en middelbare bedienden
op dit oogenblik bijna totaal missen.
Uiteindelijk kunnen de pas verschenen besluiten slechts beschouwd worden als
een eersten stap op den weg naar de maatschappelijke zekerheid. Niet enkel dienen
zij door andere maatregelen aangevuld, doch hun voorloopig karakter brengt mede,
dat zij binnen afzienbaren tijd door een definitief statuut zullen moeten vervangen
worden.
Intusschen dient evenwel eenieder die het goed meent met de lotsverbetering van
ons volk oprecht mede te werken aan hun eerlijke toepassing, doch tevens dient er
van nu af aan gezorgd voor een opbouwende kritiek van de bestaande gebreken en
een degelijke voorlichting van de openbare opinie met het oog op de voorbereiding
der blijvende hervormingen, die den uitslag zullen moeten zijn van een breede
volksraadpleging en de vertolking van de wenschen der betrokkenen.
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Boekbespreking
Godsdienst
J. LEVIE, S.J., Sous les yeux de l'incroyant. - L'Édition Universelle,
Brussel, 1944, 288 blz., gen. Fr. 60.
Men krijgt niet zeer dikwijls een boek ter recensie dat de waarde heeft van het werk
van P. Levie. Het is een vrucht van lang gerijpte overdenkingen over de verstandelijke
rechtvaardiging, door het geloof vereischt, en over de geestesgesteldheid welke het
geloof ons geven moet. De geloovige wordt er uitgenoodigd op een soort
gewetensonderzoek in de diepte. Dit onderzoek geldt van de eene zijde de algeheele
intellectueele rechtzinnigheid in het bestudeeren van de geloofsredenen, anderzijds
den waren christelijken geest en zijn aan menschelijke enggeestigheid te wijten
vervormingen. Zooals zij hier begrepen wordt, bestaat de intellectueele rechtzinnigheid
niet alleen in de onderwerping van den geest aan zijn object; zij sluit ook een zedelijke
krachtinspanning in, die de ziel meer en meer tot het peil der te bereiken waarheid
verheft. De schrijver heeft zijn titel: Onder de oogen van den ongeloovige, gekozen
met het doel ons te beduiden, dat hij, bij het gewetensonderzoek waar hij ons toe
uitnoodigt, om het oordeel van de ongeloovigen over onze houding bezorgd is. Zeker
is deze zorg gewettigd en weldoende, op voorwaarde echter dat zij een ondergeschikte
bezorgdheid blijve. Men kan zich afvragen, of zij wel verdiende in den titel zelf van
het boek vermeld te worden. P. Levie heeft ons geen apologetisch traktaat willen
schenken; toch hebben zijn uiteenzettingen een werkelijk apologetische draagwijdte.
Verscheidene malen komt er het 'Christusmirakel' in ter sprake, het mirakel namelijk
van die volheid van godsdienstige, intellectueele, zedelijke en sociale waarden welke
men in den godsdienst van het vleeschgeworden Woord terugvindt. Het einddoel
van dit werk is de diepte en den rijkdom van het geloofsleven te laten aanvoelen aan
dengene die niet gelooft, en ze duidelijk en intiem te doen vatten door den christen.
De eenheid van het boek ligt eerder in zijn geest en heerschende bekommernis
dan in de samenstelling zelf. Het bestaat uit drie zelfstandige deelen, gewijd echter
aan vrij verwante onderwerpen. Het eerste deel behandelt de onderwerping van het
geloof en de intellectueele rechtzinnigheid. Het is een tweeluik. Een eerste luik toont,
hoe men goed denken moet om te gelooven, welke de voorwaarden zijn van een
rechtzinnige en doelmatige apologetiek. Een tweede luik wijst er op, hoe het geloof
moet helpen goed te denken, hoe het, verre van den geest te verengen, een breede
en edele geestesgesteltenis schenken moet. Het tweede deel van het boek stelt de
ongeloovige gedachte tegenover de christelijke gedachte. Het leert ons den
ongeloovige op een rechtmatige en goede wijze te beoordeelen; het stelt tevens in
het licht, hoezeer de Bijbelsche studie in katholieken geest aangevat noodzakelijk
en grondig verschilt van die in protestantschen geest. Het derde deel eindelijk handelt
over de goddelijke waarheden en de menschelijke engheid. Het herneemt, maar in
een breedere uitwerking en van een ander standpunt uit, het thema van het geloof
dat ons helpen moet goed te denken. Van een ander standpunt uit, zeiden wij, want
waar vroeger het te verwezenlijken ideaal beklemtoond werd, wordt nu de klemtoon
geplaatst op de hinderpalen bij het bereiken van dit ideaal. De verscheidene
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bekoringen tot engheid die den katholiek kunnen belagen, worden met een moedige
en heilzame helderziendheid ontleed.
Onder de kwesties die bijzonder goed werden behandeld, moeten wij vooreerst
'het Christusmirakel' vermelden, waar wij reeds op zinspeelden. De schrijver spreekt
er op verscheidene plaatsen over, maar meer uitdrukkelijk in een nawoord dat het
heele vraagstuk samenvat. Men weet hoe gemakkelijk de uiteenzetting van de
weldaden van den godsdienst vervallen kan in een vrij banaal oratorisch genre. Hier
is echter niets banaals, maar heerscht een krachtige en ware gedachte. Zeer doorslaand
ook is de ontwikkeling over het synthetische karakter van het apologetisch bewijs.
Aan de hand van een ontleding van concrete voorbeelden toont de schrijver aan, dat
de verscheidene deelen van dit bewijs niet mogen worden gescheiden, en dat wat
werkelijk bewijskracht heeft, juist de overeenkomst is van de algeheele verklarende
hypothese met het geheel der te verklaren gegevens. De studie welke als titel draagt:
Om goed over den ongeloovige te oordeelen, is opmerkelijk begrijpend en
evenwichtig. Zij staat in nauw verband met twee andere studies, respectievelijk over
de afvalligheid van Renan en die van Loisy. De bedenkingen over de houding welke
de katholieke priester moet aannemen ten over-
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staan van de collectieve menschelijke plichten, van de nationale samenwerking en
van de tijdelijke belangen van de Kerk zijn zeer actueel. Waardevol ook zijn de
bladzijden die handelen over de betrekkingen tusschen het kerkelijk gezag, het
persoonlijk geweten en de vrije werking van de geloovigen. De schrijver tracht het
ideaal te bepalen van een edelen geest van gehoorzaamheid, een geest die vrij blijft
van alle slaafschheid, overdreven passiviteit en kleinzieligheid.
Geen boek is zóó goed, dat het ook niet aan een of andere kritiek blootgesteld
blijft. Bij dit boek zullen wij op twee gebieden licht voorbehoud maken. Eerstens
wat het proces betreft dat de schrijver inspant tegen de apologetische handboeken.
Geen sprake dat wij die zouden ophemelen; maar, waar het recente handboeken geldt,
kunnen wij de beschrijving die ons wordt gegeven van hun gebrekkige methode toch
niet aannemen als een heel trouwe weergave. Zoo kennen wij geen enkel handboek
dat over het physisch mirakel handelt op die erbarmelijk enge wijze welke het strenge
oordeel van den schrijver uitlokt. Waarom overigens de handboeken zoo streng
behandelen? Elkeen weet, dat men niet in dat soort werken moet gaan zoeken naar
een gedachte die zich al te zeer bekommert om wetenschappelijke scherpte en
vooruitgang. Ons tweede voorbehoud geldt een punt waar de gedachte van den
schrijver, over het algemeen even menschelijk als godsdienstig, misschien minder
menschelijk en reëel blijft. De apologetische bekommernis en de studie van de
geloofsredenen welke hij de gecultiveerde christenen schijnt te willen aanbevelen,
kan men in feite slechts aantreffen bij menschen die heel veel tijd aan religieuze
onderzoekingen kunnen besteden. Wij hadden gewenscht, dat de schrijver de zóó
belangrijke notie van de 'praktische geloofwaardigheid', die volstaat om tot het geloof
te voeren, had uitgewerkt. Jammer dat niet enkele bladzijden besteed werden aan de
goede geloofsredenen, welke de christenen hebben zonder daarom werkelijk in
apologetische wetenschap te zijn ingewijd. Maar het zou niet passen te blijven stilstaan
bij hetgeen juist niet geschonken wordt door een boek dat ons aan zooveel geestelijken
rijkdom deelachtig maakt. Moge het werk van P. Levie veel onderlegde lezers vinden;
het is een leerschool van christelijk humanisme in de hoogste beteekenis van het
woord.
Ed. Dhanis.
M. SCHEEBEN, Gesammelte Schriften, Band IV: Zweiter Buch des
Handbuchs der katholieken Dogmatik, herausgegeben v. M. Schmans. Herder, Freiburg i. Br., 1943, 479 blz.; gen. RM. 10,60, geb. RM. 13,50.
Dit vierde deel van Scheeben's verzameld werk (waarvan reeds Deel I: Natur und
Gnade - Die Herrlichkeiten der Gnade, en Deel II: Die Mysterien des Christentums
verschenen; zie Streven, VIII, 572; IX, 529) behelst het tweede boek van zijn
beroemde Dogmatiek, nl. de leer over God in zijn eenheid en drievuldigheid. Dr
Michael Schmans van Münster voorzag deze uitgave met enkele korte, zakelijke
nota's; hij vulde bij ieder onderdeel de bibliographie aan. Drie registers
(Schriftuurcitaten - Personen - Zaken) verhoogen de bruikbaarheid van deze nieuwe
uitgave, waarin ook enkele storende fouten werden verbeterd. De leider der heele
reeks, Dr Höfer, schreef een kort voorbericht en nam uit Scheeben's handexemplaar,
in de aartsbisschoppelijke bibliotheek te Keulen bewaard, enkele soms
belangwekkende randnotities over. Alle liefhebbers van den grooten Duitschen
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theoloog zullen het met vreugde begroeten dat deze mooie uitgave, ondanks de
moeilijke omstandigheden, doorgaat.
E. Druwé.
Dr Kan. J. LEBON, Het wonder dat Maria is. - 't Groeit, Antwerpen,
1944, 51 blz., houthoudend papier Fr. 12,50, houtvrij Fr. 16.
Schr., Hoogleeraar aan de katholieke Universiteit te Leuven, die zich jaren lang reeds
op de studie inzonderheid van Maria's Middelaarschap toegelegd heeft, bracht in zijn
Les merveilles de Marie (waarvan Pater Geenen, O.P., ons hier de trouwe - wellicht
wat al te letterlijke - vertaling aanbiedt) de voornaamste dogmatische gegevens samen
die het christelijk Maria-beeld uitmaken. Alleen met betrekking op Maria
Medeverlosseres (blz. 35 vv.) steunt Schr. op een theorie die lang niet algemeen
aanvaard is en waarvan we betwijfelen dat ze voldoende is om een onmiddellijke,
actieve deelname van Maria aan het objectieve verlossingswerk te grondvesten. We
zouden nochtans niet willen dat de technische manier, waarop we de vraag
formuleeren, den schijn zou verwekken alsof dit boekje met geleerde termen
schermde. Schr. heeft veeleer alle technische formules van kant gelaten om in
eenvoudige, voor iedereen toegankelijke taal, de katholieke leer over O.L. Vrouw
uiteen te zetten. We kunnen dan ook dit met innige piëteit geschreven boekje
onvoorwaardelijk aanbevelen.
E. Druwé.
MARIANUS, Maria's kapelaan, Herman Jozef. Sint-Norbertus-Boekhandel, Tongerloo, 1943, 166 blz., Fr. 28.
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In een vlotte en soms bloemrijke taal wordt ons hier het leven uitgebeeld van den
gelukzaligen Herman Jozef van Keulen, Norbertijn, den verborgen maar uitzonderlijk
grooten vereerder van O.L. Vrouw. Was Bernardus de man van de Marialeer, Herman
Jozef was de man van het Mariale leven. Het is zeer goed dat de glans van dat leven
ook in onze landen uitstraalt.
Geboren in 1150, stierf hij in 1238 of in 1241. Hij leefde dus in de beroerde maar
uiterlijk schitterende periode van Innocentius III, van den H. Franciscus, den H.
Dominicus. Maar dit leven - en het is een van de groote tekorten - is geschreven als
het ware tijdloos, buiten de schokkende gebeurtenissen om. Het is meer een
aaneenschakeling van wonderfeiten dan de psychologische uitbouw van een strijdbaar
leven, tusschen strijdende menschen. Het gelijkt eenigszins op een verlucht
miniatuur-leven, licht en oppervlakkig, zonder den ernstigen inslag van daad en
verantwoordelijkheid; alles is zoo wonder gemakkelijk en zoo vol gouden mirakels.
Voor stille, ingekeerde zielen zal het nuttig zijn, strijd-menschen kunnen het
misschien te tam vinden.
L.V.
Mgr CRUYSBERGHS, Adveniat regnum Mariae. - 't Groeit, Antwerpen,
1943, 68 blz., Fr. 18.
Na een korte inleiding over de theologische grondslagen van de toewijding aan het
onbevlekt Hart van Maria, twee 'meditaties', waarin we de meesleepende
welsprekendheid van Mgr C. terugvinden: Onze toewijding; - Maria's antwoord.
Alhoewel voor Priesters bestemd, zal dit keurig uitgegeven boekje ook door
ontwikkelde leeken met nut en genoegen gelezen worden.
E.D.
L. UTEN, S.J., O Hart voor ons gebroken, vier radio-toespraken over
het Heilig Hart van Jezus. - Lannoo, Tielt, 1944, 56 blz., geb. Fr. 18.
Het uitgeven van deze vier radiopraatjes is zeker geen overbodig werk geweest. In
een eerste, getiteld: 'Een menschelijk Hart', wordt met diep gevoel en scherpe
duidelijkheid de vergelijking getrokken, tusschen het goddelijk Hart van Jezus en
ons arm menschelijk hart. In een tweede 'Mensch onder de menschen' zien wij hoe
Jezus als een mensch bij ons heeft gewoond en met de macht van een God bij ons
heeft willen blijven. Het derde 'Het Feest van de Liefde' leert ons het feest van het
H. Hart maken tot een hoogdag van goddelijke Liefde door de eerherstellende
aanbieding van onze totale menschelijke liefde. In het laatste: 'Beloften van de Liefde'
merken wij, hoe het H. Hart ons overlaadt met beloften van geluk, vrede en vreugde,
beloften die hun bekroning zullen krijgen over den koninklijken weg van het kruis.
- Nu de vereering van het H. Hart meer en meer uitgroeit tot een volksche devotie,
is het ook te wenschen en zelfs dringend noodzakelijk, dat de geloovigen wat te lezen
krijgen over het wezen en de beteekenis van die devotie, maar dan in gewone en
begrijpelijke menschentaal. Het boekje van Pater Uten voorziet ten volle in deze
leemte, daarom wenschen wij het een ruime verspreiding toe.
L. Sterkens.
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P. VALERIAAN, O.F.M. Cap., S.T.B., Onze Lieve Vrouw en Banneux.
- Propaganda-bureel O.L. Vrouw van Banneux, Hasselt, 1944, 150 blz.
Een reeks van een en dertig korte beschouwingen - een Meimaandcyclus - telkens
aanknoopend bij het verloop der gekende verschijningen te Banneux. De taal had
beter verzorgd kunnen zijn ('zondarig', enz.); geleerde woorden als 'subjectieve en
objectieve verlossing', 'accidenteel', enz. passen minder bij den volkschen trant van
het geheel; zooals ook sommige, op zijn minst duistere gedachten, b.v. blz. 79: 'De
naam van God is wezen... De naam van de H. Drieéénheid is goedheid, omdat de
goddelijke natuur volledig wordt medegedeeld in haar schoot'.
E.D.
Robert KOTHEN, Vers une mystique familiale, - E. Warny, Leuven,
1944, 237 blz.
Het hoort wel tot een der meest verheugende feiten van deze laatste decennia, dat
zoovele katholieken zich weer op de overheerlijke roeping en de kapitale beteekenis
van het gezin zijn gaan bezinnen. Ook dit boek wil de talrijke echtgenooten, die naar
hoogere volmaaktheid streven willen, en de saneering van onze zoo jammerlijk
ontwrichte samenleving behartigen, wijzen op de schoonheid, de rol, de verhevenheid,
en de heiligheid van het familie-geheim. Want dit is het wat schrijver onder 'mystique'
verstaat, al zal hij het woord wellicht hoofdzakelijk gekozen hebben, om zijn boek
als een kind van zijn tijd te kunnen aandienen.
En toch, als er ergens met recht van een mystiek mocht gesproken worden, dan
was het wel hier. Sedert Christus het huwelijk tot een sacrament adelde, en wilde dat
de band tusschen man en vrouw het afbeeldsel en het symbool werd van Zijn
verhouding tot de Kerk, is heel het gezinsleven ondergedompeld in den krachtstroom
der genade en a.h.w. de levensruimte geworden waarin Hij zijn mysterie op aarde
voltrekt. Heerlijke bladzijden
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biedt dit boek hierover. Ook nog zeer treffend zijn sommige passages over het
huwelijk en het misoffer (blz. 54 en vlg.), over de heilzame invloed van de kinderen
op hun ouders (blz. 126), over het belang van de familie-traditie, en ten slotte,
ofschoon slechts zeer schetsmatig aangegeven, over de verhouding tusschen familie
en staat. Dit alles wordt geillustreerd door talrijke citaten uit pauselijke documenten,
kerkvaders en moderne schrijvers.
Af en toe hadden wij wel aan een diepergaande uiteenzetting of aan een synthetisch
overzicht den voorkeur gegeven boven een soms wat kunstmatige en zeer losse
opeenvolging van citaten. Ook hier en daar had de schrijver wat meer bezonkenheid
aan den dag kunnen leggen (waar hij b.v. de huwelijksband met een relikwie
vergelijkt, blz. 82), en ook wat meer nauwkeurigheid, waar hij b.v. Platoon's mythe
aanhaalt omtrent de onvolledigheid, 'l'incomplétude' van de mannelijke en de
vrouwelijke natuur, aangezien Fichte er zijn zoo verregaande Ergänzungsbedürftigkeit
en Sexualnot uit afleidde. Doch deze enkele bezwaren willen niets af doen aan de
degelijkheid van het boek, dat zeker de ontzaglijke verdienste zal hebben een zeer
ruim publiek weer op de onvolprezen verhevenheid en de blijvende waarde van het
gezin te wijzen, dat, zooals de Paus en de Bisschoppen het steeds hebben herhaald,
de hoeksteen der maatschappij en de levende cel van Christus' mystiek lichaam is.
P. de Meester.

Letterkunde
Dr J. KEUNEN, P.B. Shelley, bij de honderd vijftigste verjaring van zijn
geboorte, 1792-1942. - Davidsfonds, Leuven, 1944, 238 blz., gen. Fr. 20.
Een boek over 'the poets' poet', dat voor alle eenigszins ontwikkelden leesbaar is.
Een moeilijker opgave, dan aan een vreemd publiek Shelley te leeren kennen, is
nauwelijks denkbaar: ofwel zal men het diepste van den dichter prijsgeven, ofwel
zich enkel richten tot een klein cenakel van ingewijde lezers. Dr Keunen verkoos het
Shelley aan een ruimer Vlaamsch publiek voor te stellen, en hun ten minste zooveel
mogelijk van den dichter te leeren kennen, zij het ook eenigszins ten koste van dezen
laatste. Een revolutionnaire generatie vindt in den opstandigen Shelley te gemakkelijk
alleen een geestverwant, die zich verzet tegen vooroordeelen en vaste kaders; terwijl
de weldenkende gemeente stilstaat vóór het jongensachtige in hem, zonder zijn
heiligste poëzie voor ernstig te kunnen nemen. Noch als dichter noch als mensen
valt Shelley met de gewone maat te meten. Wie hem wat nader leert kennen, ervaart
weldra dat hij te doen heeft met een extreem, bijna buitensporig geval van louter
dichterlijke genialiteit. Het zuiver poëtische kan niet omschreven of bepaald, maar
het is onfeilbaar te herkennen waar het aanwezig is. En bij Shelley was het in de
hoogste maat aanwezig.
Dr Keunen's boek laat zich vlot lezen; maar men krijgt er den indruk, dat Shelley
alleen een onevenwichtig, losbandig en dichterlijk zwerver was, niet één van de
allergrootsten uit onze kleine menschenwereld. Wel weet de schrijver den gepasten,
eenigszins humoristischen toon te vinden, waar hij het over Shelley's religieuze en
moreele buitennissigheden heeft, maar hij slaagt er niet meer in, zich van dien toon
los te maken, waar hij ons in ernst een weinig van 's dichters zielsontwikkeling wil
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laten begrijpen. Toch bezit zijn boek de voornaamste kwaliteiten, die men van een
goed vulgarisatiewerk verlangen kan: aanschouwelijkheid, overzichtelijkheid, zin
voor het essentieele, en tevens een juist oordeel voor het détail dat den lezer boeit
en onderricht, de gave, eindelijk, om samen te vatten en te vereenvoudigen, zonder
schoolsch of star te worden. Shelley's werk wordt in de biografie zelf ingewerkt, en
daardoor ingeleid. Talrijke citaten, soms vrij lange stukken, uit de beste Nederlandsche
vertalingen door Verwey, Gutteling, e.a., pogen ons een idee te geven van Shelley's
poëzie; - helaas, meer dan elders, beteekent vertaling hier verraad. Op een groote
verdienste van dit werk moet nog gewezen: steeds worden wij met enkele woorden
ingelicht over den invloed van Shelley op de Nederlandsche letterkunde, vooral op
het werk van de tachtigers. Jammer alleen, dat door het streven naar een bondige en
oorspronkelijke zegging, soms wel eens abnormale, of zelfs storende konstrukties
in de taal binnenslopen. (b.v. blz. 48, 143...).
A. Deblaere.
Gerard WIJDEVELD, Zomerwolk. - 2e Druk, Het Spectrum, Utrecht, z.j.,
35 blz.
W. is een dichter die maar zelden zijn stem laat hooren, maar als die dan eenmaal
aanvangt te zingen, zullen vele stemmen zwijgen om naar haar zuiver geluid te
luisteren. Mocht wellicht zijn vorige bundel ons meer bekoren door zijn opener bloei
en onmiddellijke poëtische openbaring, toch blijft ook in deze verzen de dichter van
'Het Voorschot' zichzelf
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getrouw. Zijn poëzie is a.h.w. nog tot grooter stilte vervallen en is ook naar meer
klassieke vormen gaan teruggrijpen. Al is 'Zomervolk' niet zoo rijk aan inhoud als
'Het Voorschot', toch bevat het bundeltje weer menig gedicht dat om zijn
gaaf-poëtische intuitie en expressie ongeëvenaard blijft, zoo o.m. het gedicht
'Maannacht' dat zonder twijfel tot de mooiste behoort die onze Nederlandsche lyriek
bezit:
'Er wuiven kruinen van boomen
in donkeren wind die zucht.
De maan staat blank en volkomen
in wolken en zuivere lucht.
En de ziel, die haar ziet, gaat beven,
begint als met vleugels te slaan.
Zij wou uit de laagte, wou zweven
en vol en verheven zóó staan.
Zij wou, ontrezen, genezen,
Gods lam zijn en zuivere kind,
hoog, hoog in de hemelen wezen
en blinken van dien zij bemint...
De maan staat blank en volkomen
in wolken en zuivere lucht.
Er wuiven kruinen van boomen
in donkeren wind, die zucht.'

L. Vander Kerken.
Kamiel VAN BAELEN, Een mensch op den weg. - De Kinkhoren,
Brugge, Brussel, 1944, 260 blz., gen. Fr. 45, geb. Fr. 60.
In zijn tweede boek, eigenlijk zijn eerste omdat het vóór De oude symphonie...
geschreven werd (zie de dateering in beide werken), verhaalt K. van Baelen van twee
zwervers, Viator en Ludo. Ze ontmoeten elkander, ontmoeten ook vreemde menschen
als Baron en Thomas, tot eindelijk Ludo Viator doodschiet, om dan verdwaasd weg
te hollen... naar den rechtvaardigen God die hem opwacht.
Viator symboliseert de bezinning en Ludo een denkend mensch. Beiden ontmoeten
elkander; het leven krijgt inhoud, beteekenis en doel. Maar neen: de twijfel sloopt
alles; Ludo geeft de bezinning op en is 'een dolle Mensch op den Weg' (blz. 260)
geworden. Als Ludo zijn er, helaas, zooveel moderne menschen (cfr blz. 9); want de
bezinning wordt, in dezen tijd, driemaal daags gemarteld (cfr blz. 7, 9).
Een jonge auteur, die zulke symboliek aandurft met zulk moreel-cultureel
tijdsaspect als onderwerp, verdient alle waardeering. En K. van Baelen haalt den slag
schitterend thuis: niet zonder eenige overdaad van vernuft, eruditie en nogal
oppervlakkige actualiteit, graaft hij toch diep, en bereikt soms, in de sprookjes vooral
(blz. 91..., 109..., 115..., 188), den eenvoud van een oprecht en ontroerd mensch,
hunkerend en bereid.
Minder gevarieerd dan De oude symphonie..., is Een mensch op den weg dieper
en menschelijker. Het genre, den auteur volstrekt eigen, doet aan den ouden Van
Eeden denken, doch veel meer aan Chesterton. Reeds bereikte Van Baelen vrij veel;
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vooralsnog beschouwen wij hem (onder de prozaschrijvers althans) als de rijkste
belofte der laatste jaren.
Em. Janssen.
Louisa DRIESEN, Stefke. - Boekuilen Karveeluitgaven, Kapellen,
Antwerpen, 1944, 280 blz., gen. Fr. 60, geb. Fr. 75.
Stefke Bossers, het oudste kind van een Lierschen dronkelap, leek tot een ongelukkig
leven wel voorbestemd; haar jeugd en haar huwelijk vormen echter een van de meest
zonnige verhalen, die we in den laatsten tijd ontvingen. En dat teekent het bijzonder
talent van Louisa Driesen, die zich met dezen eersteling werkelijk openbaart.
Stefke heeft wel gebreken, maar hoeveel méér hoedanigheden! Het verhaal is
weinig besnoeid, veel hoofdstukken episodisch of anekdotisch, en de taal kon zich
zuiverder voordoen. Maar hoe leuk kan de schrijfster vertellen! hoe levensecht weet
ze haar typen te doen spreken en handelen! vooral: hoe is haar gemoed vol van
menschelijke meewarigheid en goedheid! Groote kunst brengt ze ons nog niet;
daarvoor blijft haar kader te binnenhuiselijk, haar talent misschien te dartel en luchtig,
haar werk te uitsluitend ontstaan uit 'copieerlust des dagelijkschen levens'; maar dat
haar boek een groot getal lezers bekoren zal en gelukkig maken: daaraan twijfelen
we geen oogenblik. 'Het is niet wat ik kunst met een groote K zou noemen, maar
(het is) vooral diep menschelijk' (blz. 99).
Met vreugde feliciteeren we de schrijfster; haar werk bevelen we heel warm aan.
Em. Janssen.
Johannes BUCHHOLTZ, Levens die rijpen. Uit het Deensch, vertaald
door Agnes Röntgen. - Derde druk, Vink, Antwerpen, z.j., 336 blz., geb.
Fr. 98.
Enkele jaren geleden verschenen van Buchholtz twee boeken: De komedie komt en
De komedie komt terug. Het eerste verhaalde de wederwaardigheden van het gezin
van Dr Malthe (vader, moeder en zes kinderen); het tweede zette dat verhaal voort,
en stellig had de auteur naar
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meer diepgang gestreefd. Beide romans waren uitstekend vertaald; onder een nieuwen
titel wordt de tweede ons hier aangeboden.
Van dit werk kan heel veel goed gezegd worden: het leest vlot; het is eenvoudig
en leuk; het teekent zijn typen buitengewoon raak; het vereenigt humor met gezond
verstand. Toch maken we voorbehoud: alles blijft vrij oppervlakkig; het geheel mist
een bevredigend besluit. De auteur is vrijdenker; voor hem is 'het lot der menschen
gelijk... aan dat van het gras' (blz. 336), en toch dient men slechts zorgeloos te leven.
Wie zoo grondig agnostisch en a-moreel denken, voelen, handelen kan, vermag wel
een lezerspubliek te charmeeren; maar dat hij het diepere leven zou peilen en
uitbeelden: neen, dat bestaat niet!
Em. Janssen.
Ernest VAN DER HALLEN, Vertelsels in Juni. Verhalen van muziek
en dood. - Pro Arte, Diest, 1944, 134 blz., Fr. 25.
Bij de eerste lezing valt dit boek buitengewoon mee. Het bevat tien vertelsels,
sprookjes veeleer, over menschen, dieren en planten; geheel fantastisch, in den
weelderig-zangerigen stijl dien we bij Van der Hallen kennen. Zacht bespeelt hij zijn
cello: een teere betoovering over de avond vlakte.
Bij een nader contact valt iets van de bewondering weg. In verschillende vertelsels
missen we het alles omvangende en geheel voldoende besluit. Ze komen ook als
handig stielwerk voor, van iemand die veel boeken las en veel schreef; daardoor
missen we dat volstrekt ingrijpende, dat eenige en onvergetelijke, hetwelk de beste
sprookjes eigen is.
Toch bevelen we dezen bundel warm aan. Het is een der gaafste en meest
bekoorlijke boeken van den laatsten tijd, een van Van der Hallen's allerbeste werken.
Em. Janssen.
Minus VAN LOOI, Het Leeuwenhof. - Pro Arte, Diest, 1944, 405 blz.
Jan-Baptist van Leeuw sticht het Leeuwenhof, een groote boerderij; daarnaast richt
mijnheer Hagelsteens zijn Houthandel en Bouwmaterialen in 't groot op. Hoe de
twee ondernemingen en de twee gezinnen zwichten onder de beproeving en, na jaren
van haat, in liefde elkander vinden; hoe een ongeloovige het geloof bereikt en een
trotsche het hoofd buigt; de triomf tenslotte van het boerenbedrijf op den handel en
van de christelijke naastenliefde op het onverschillig materialisme: Minus van Looi
vertelt u dat alles forsch en raak, overtuigend en boeiend, met grove trekken doch
werkelijk vroom. Wel betoomt deze verzamelaar van anekdoten en typen zijn pen
niet genoeg en geeft hij een karakter prijs voor een paar leuke zetten; doch
daartegenover: hoe kan die man vertellen! Wel doet de overigens goed gebouwde
intrigue kunstmatig en schematisch aan; doch hoe spannend het verloop, hoe
bevredigend de uitkomst, hoe levensecht het geheel! De thema's boerentrots en
boerenveete, erfelijkheid en offergeest zijn bij Van Looi evenmin nieuw als (behalve
het laatste) in de hedendaagsche romanliteratuur; maar hier komen ze heel gebrekkig
terecht. De Limburgsche Edward Vermeulen - en dat is niet weinig gezegd - biedt u
hiermede misschien zijn beste werk aan: geen lectuur voor kinderen; voor al de
anderen ten zeerste aan te bevelen.
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Em. Janssen.
Lode BAEKELMANS, Klein Panopticum. - De Sikkel, Antwerpen, 1944,
179 blz., gen. Fr. 45, geb. Fr. 60.
Met den hem eigen humor schetst Lode Baekelmans ons hier enkele figuren en
toestanden uit het Antwerpsche van dezen oorlog.
De typen zijn raak geteekend, met trekken welke den meester verteller verraden:
nergens karikaturaal, maar ook zonder echte diepte: leventjes aan de oppervlakte
voorbij glijdend, met hier en daar een rimpel van teleurstelling of kleine vreugde.
Al ontbreekt het de meeste dezer schetsen aan innerlijke spanning, toch zullen
velen gaarne een paar genoeglijke oogenblikken doorbrengen in het doorgaans vrij
goedhartige milieu van politieagenten, controleurs, smokkelaars, bedienden, meiden
en caféhoudsters, waar verteller ons monkelend in rondleidt.
J. Burvenich.
Frans AULAND, De kleine vluchtelingen. - Vlaamsche Boekencentrale,
Antwerpen, z.j., 102 blz.
Titje, Botje en Wim, de hond, trekken naar de Abdij van Tongel: de eerstgenoemden
om pater te worden. En het loopt van geen leien dakje. Maar 't lukt. Meer verklappen
wij niet over den inhoud van dit heerlijk frisch verhaal, vol tintelende humor en
diepte. Een verhaal waar onze rakkers van zullen snoepen en zonder het te weten
veel wijsheid, goedheid en gedegen idealisme uit zullen puren. En niet minder veel
smaak en zin voor het schoone; want de avonturen worden hun voorgeschoteld in
een sappig, rijk en zuiver nederlandsch. Op alle gebied een prachtig jongensboek,
en wegens zijn rake psychologie en letterkundige waarde een echt festijn voor vele
ouderen. Frans Auland is een rasecht jeugdschrijver en zijn boekje smaakt naar nog.
J. Burvenich.
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Albrecht RODENBACH, Gedichten. - Lannoo, Tielt, z.j., XXIX, 299
blz., geb. Fr. 50.
Bij den vijftigsten verjaardag van Rodenbach's overlijden in 1930, liet zijn broer
Ferdinand een volledige uitgave van zijn gedichten verschijnen, in twee deelen en
geïllustreerd. Nu ontvangen we, in één deel en zonder illustratie, den ongewijzigden
herdruk van deze uitgave.
Ten zeerste verheugt het ons dat de dichter Rodenbach in eenieders bereik wordt
gebracht; doch waarom niet in een meer vertrouwbaren tekst?
Em. Janssen.
Maurice ROELANTS, Komen en gaan. - Vierde druk, Manteau, Brussel;
Nijgh en Van Ditmar, Rotterdam, z.j., 192 blz., Fr. 10.
Een herdruk van den, in zijn genre zeer goeden, roman van Maur. Roelants. Bijna
pijnlijk doet de nuchtere, zeer scherpe psychologie aan, waarmee dit burgerlijk geval
wordt geanalyseerd.
J.B.
Joris F.M.P. WILLEMS, Was Jan Frans Willems christen? Met een
schrijven van Zijne Eminentie den Kardinaal Van Roey, aartsbisschop van
Mechelen. - Boekuil en Karveel, Kapellen, Antwerpen, z.j., 30 blz., Fr.
12,50.
Geen ernstig kenner van onze literatuurgeschiedenis in de negentiende eeuw, twijfelt
aan het overtuigd christelijke, ja katholieke, geloof van Jan Frans Willems. Toch
maakt een bepaalde traditie van hem een vrijdenker: zij gaat van het Willemfonds
uit; zij steunt vooral op het gezag van J. Vuylsteke en Max Rooses; zij beroept zich
wel eens op een uitlating van priester J.-B. Buelens. Wie Buelens, Vuylsteke, Rooses
kent, kan de aantijging niet ernstig opnemen; toch waardeeren wij de piëteit van den
kleinzoon, die het geloof en de vroomheid van zijn grootvader algemeen erkend wil
zien. Hij excerpeert uit Willems' briefwisseling en uit getuigenissen van tijdgenooten:
liever dan dit polemisch geschrift hadden wij (uit W.'s leven en werken samengesteld)
een sereen beeld ontvangen van den vroom-geloovigen 'Vader der Vlaamsche
Beweging'.
Em. Janssen.
F.V. TOUSSAINT VAN BOELAERE, Landelijk minnespel en andere
verhalen. - Manteau, Brussel, z.j., 219 blz., Fr. 10.
Deze bundel bevat, naast het eerste, nog zes andere verhalen, waaronder de bekende
Legende van O.L.V. van Halle en Petrusken's einde; hij biedt ons dus het belangrijkste
aan van V. B.'s beeldend en verhalend proza.
V.B. schrijft een zwierige en sierlijke, een buitengewoon verzorgde
impressionistische taal; maar hij mist ernst en inhoud. Te sceptisch en kleinburgerlijk
beziet hij, vanuit zijn cultureele superioriteit, het leven der geringen; zonder groote
meewarigheid teekent hij ze uit als waren het interessante insekten; hij kan ons
bekoren, maar nergens bereikt hij diepte, vaart, aangrijpende schoonheid.
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Zulk aristocratisch proza past niet in een volksuitgave, en van uit moreel standpunt
is de uitgave van Landelijk minnespel niet goed te praten.
Em. Janssen.
Germaine DYCKHOFF-CEUNEN, De Vechter. - Davidsfonds, Leuven,
1943, 157 blz., gen. Fr. 18, geb. Fr. 22.
Iets te stroef in zijn dialoog, te bondig en te weinig diepgaand ook in de behandeling
van uiterst teere problemen, zal dit boek toch zijn werk doen en een kracht zijn voor
vele jeugdige idealisten. Want waar de jonge Frank vooral, en om hem heen Theo,
Suzanne, Manuela en anderen om vechten, ieder op zijn manier en met eigen tekorten,
dringt onweerstaanbaar het ideaal door van het zich onvoorwaardelijk schenken aan
de levenstaak. Die taal verstaan de beste onzer menschen nog goed. En vele anderen
moeten ze opnieuw leeren. Een weldoend boek.
J. Burvenich.
Armand BONI, Herder, zanger en koning. - Baanbrekersserie II.
Vlaamsche Boekcentrale, Antwerpen, 1943, 198 blz., gen. Fr. 29, geb. Fr.
43.
Eens te meer heeft A. Boni gewezen dat hij uitmunt in de beschrijving van jonge
menschen. Onlangs mochten wij hem gelukwenschen met zijn Edison's leven. Nu
heeft hij weer twee sympathieke jonge gestalten geteekend: David en Jonathan.
Onmiddellijk wordt men in een eigen atmosfeer gebracht: eenigermate die van den
Bijbel. Is het omdat zij die atmosfeer jammerlijk kwamen storen, dat we sommige
woorden zooals 'amaï' en 'flikflooiers' zoozeer als ongepast hebben aangevoeld?
Hetgeen in dit boek nog meer dan in het vorige aantrekt, zijn de karakters in
botsing. Hoe contrasteert een Saül, wisselvallig en zwak, met een David, een man
uit één stuk, edel van inborst! Daarnaast een Jonathan, onbaatzuchtig, trouw in de
vriendschap!
Bepaalde psalmen in een historischen contekst geplaatst komen ten volle tot hun
recht.
Nu en dan toch laat A. Boni zich door
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de beweging meesleepen. Dan mist hij de gewenschte controle over beelden en
woorden, overdreven tot wansmaak toe; dan lijken sommige beschrijvingen op een
van die reuzengevechten in het boek: een geharrewar van belang en een opeenstapeling
van niet meer te onderscheiden bijzonderheden.
Op bepaalde momenten richt schrijver zich onmiddellijk tot den lezer: welke
bruuske verplaatsing van Palestina tot uzelf! Hoe remmend voor het verhaal en welke
breuk in de stemming! Wij vonden het ook jammer dat het aanhangsel geen woord
vooraf was. Pas heeft men het boek gelezen of men verneemt een hoop détails, die
men best had kunnen gebruiken. Er zijn wel wanklanken in deze symphonie; maar
een vrij geweldige symphonie blijft het, die bij jeugdige lezers wellicht lang zal
naklinken.
M. Deckers.

Kunst
Robert DRUWÉ, Rubens' naam- en jaartaltechniek. - De Bièvre,
Brasschaat, 1944, 89 blz., geb. Fr. 150.
De traditie mag doorgaans de kunsthistorici al een veilige waarborg bieden voor het
bouwen van hun theorieën, ze kan hen echter ook wel eens beletten dingen te zien
zooals ze zijn en evidenties te ontdekken, waar die reeds eeuwen lang te wachten
lagen. Het boek van R.D. komt dit nog eens te meer bevestigen. Het mocht in de
kunstgeschiedenis nu wel voor een uitgemaakte zaak beschouwd worden, dat Rubens
zijn werk noch onderteekende noch dateerde: 'noch naam, noch jaartal bij Rubens'
(blz. 83). Men zag zich dan ook totnogtoe voor het dateeren en identificeeren van
Rubens' werk grootendeels verwezen naar karakteristieken, die maar moeilijk van
elke subjectieve appreciatie waren vrij te maken. En nu komt daar opeens R.D. stout
en boud en steunend op een alles behalve misprijzenswaardige documentatie beweren:
'(Heeren, kunsthistorici, met allen eerbied voor de wetenschap, maar die) Rubens
heeft (nu eenmaal wèl) een naamen jaartaltechniek, kenmerkende eigenschap van
zijn genie en zeker criterium voor het herkennen en classificeeren, naar vaste
jaartallen, zijner werken' (ibid.).
Het zal wel volkomen overbodig wezen, op het uniek belang dezer ontdekking
den nadruk te leggen. Temeer, daar de auteur beweert, dat niet alleen Rubens, maar
ook andere meesters een eigen naam- en jaartaltechniek in hun werk hebben toegepast.
Eigen aan deze techniek is, dat naam en jaartal geen bijkomstigheid vormen op het
schilderdoek, maar een onafscheidbaar element zijn van het kunstwerk zelf. Zoo
lezen we b.v. den naam van den meester in de wimpers van een oog, in de schaduw
van een oorschelp, in de krullen van een baard of een haartooi, of in het lichten
schaduwspel van spieren of kleedij.
Het toepassen van een dergelijke techniek beteekende voor Rubens heel wat meer
dan een picturale fantasie, ze was hem dringende noodzakelijkheid. Ook ten tijde
van Rubens werden kunstwerken nagemaakt en voor authentiek werk verkocht.
Rubens wilde zich hiertegen immuniseeren. Dit was hem des te meer geraadzaam,
daar honderde doeken zijn atelier verlieten en in alle landen verspreid geraakten.
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Zijn techniek liet hem toe zijn naam onafscheidbaar met zijn werk te verbinden en
dit op een wijze die voor een minder schrander copist niet zoo onmiddellijk
toegankelijk was.
Een laatste hoofdstuk, waarin de auteur in het licht van zijn theorie een paar
bekende werken van Rubens onderzoekt, geeft ons reeds vooraf een idee van het
belang, dat zijn ontdekking zal hebben voor de kunstgeschiedenis. Het gaat hier over
de twee uitbeeldingen van 'Sint Rochus en de pestzieken', het eene van de
Sint-Martinuskerk te Aalst, het andere in privaat bezit, en over de twee 'Afdoeningen
van het kruis' (O.L. Vrouwkerk en Museum van Schoone Kunsten te Antwerpen).
Steunend op zijn theorie komt de auteur aangaande de authenticiteit dezer werken
tot heel andere conclusies als die welke totnogtoe traditioneel werden aanvaard. Daar
anderzijds deze conclusies toch weer niet uitsluitend op de theorie van Rubens' naamen jaartaltechniek steunen, zijn ze ook op hun beurt weer een nieuwe bevestiging
ervan.
De uitgave van het boek werd goed verzorgd: vooroorlogsch papier en rijk
photomateriaal. Telkens worden van een zelfde doek of détail twee parallelphoto's
gegeven: op de tweede wordt telkens naam of jaartal duidelijk overschreven, zoodat
men ze gemakkelijker op de eerste photo kan terugvinden. Natuurlijk zal de laatste
evidentie van deze nieuwe theorie pas op de doeken van Rubens zelf te vinden zijn.
L. Vander Kerken.
C. WERDA, Muzikaal handwoordenboek, met een inleidend woord van
R. Ghesquiere. - Brepols, Turnhout, z.j., 227 blz., geb. Fr. 85.
Dit muzikaal woordenboek doorstaat op eervolle wijze de vergelijking met werken
van gelijken omvang in vreemde talen. Het omvat drie alfabetische lijsten - dus
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eigenlijk drie werken in één - een repertorium van muzikale vaktermen, een titellijst
van opera's, operetten en oratoria, en een alfabetisch register van personennamen.
Het eerste deel geeft een voor het bestek van dit boek vrij uitgebreide lijst van
muzikale termen. De verklaring, bondig en duidelijk, vermeldt ook doorgaans den
gelijkwaardigen term in 't Italiaansch, Fransch, Engelsch en Duitsch. Deze vreemde
benamingen worden op hun plaats in de alfabetische rangschikking hernomen, wat
de bruikbaarheid van het repertorium aanmerkelijk verhoogt.
Het tweede deel is een titellijst van opera's, operetten en oratoria met den naam
van den componist. Het voornaamste hierin komt, met meer bizonderheden, ook in
de eerste lijst voor. De drie lijsten werden op elkander afgestemd; zoodat de
muziekliefhebber langs den titel, die dikwijls het eenige is wat hij van een opera
kent, zonder lang zoeken het noodige vernemen kan over het werk en zijn componist.
Het was voorzeker onbegonnen werk om hier naar volledigheid te streven. Toch
blijkt niet duidelijk volgens welk criterium sommige titels al of niet werden
opgenomen. Vooral de oratoria zijn karig vertegenwoordigd. Wel wordt dit in de
derde lijst (auteurslijst) eenigszins goedgemaakt, want daar staat heel wat vermeld
wat niet in de titellijst voorkomt. Toch hadden we ook hier, ten minste voor de
componisten van eigen bodem, meer volledigheid gewenscht.
Het derde deel is een lijst van componisten, virtuosen, muziektheoretici, etc. met
korte biographie en vermelding hunner voornaamste werken. Aan alle eischen die
men redelijkerwijze aan een werk van beperkten omvang stellen mag, werd voldaan.
De Vlamingen en Noord-Nederlanders, vooral tijdgenooten, werden met bizondere
zorg en volledigheid opgenomen. Hierdoor vult dit woordenboek de grootere
algemeene werken aan en verwerft het zijn eigen onmisbaarheid. Geen beoefenaar,
student of liefhebber van muziek zal dit boek voortaan willen ontberen.
De uitgave is zeer verzorgd. Een 200-tal portretten vermeerderen nog de waarde
van dit repertorium.
G. De Wolf.
F.R. BOSCHVOGEL, Peter Benoit. - Dietsche Gestalten II, Lannoo,
Tielt, 1943, 141 blz., gen. Fr. 20, geb. Fr. 37,50.
In de rij der Dietsche Gestalten mocht de geniale figuur van den heropwekker onzer
nationale muziek niet ontbreken. Er is in den laatsten tijd vrij veel gepubliceerd over
de beteekenis van de kunst en over de kunstopvattingen van Peter Benoit. Daarnaast
bleef nog een plaats open voor een eenvoudige biographie, die in den kunstenaar
ook en vooral den mensch zou doen kennen. Dit is het opzet van het boekje van F.R.
Boschvogel. Als een sprookje, of beter als een heldenzang, ontrolt zich dit leven van
harden taaien strijd, vol heroïsche vastberadenheid, om de idealen waaraan hij heel
zijn streven heeft gewijd: een eigen Vlaamsche en volksche muziek. Zooals
Conscience zijn volk leerde lezen, wilde Benoit Vlaanderen leeren zingen. En dan
zijn gekomen de dagen van jubel en feest waarop de meester zijn droom mocht
verwezenlijkt zien.
Jong en oud zullen met evenveel spanning dit boekje ter hand nemen, want schrijver
kan echt 'vertellen'. Zoo over een groot man te schrijven is een weldaad waarvoor
we dankbaar moeten zijn.
G. De Wolf.
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André M. POLS, Vijftig jaar Vlaamsche opera. - Boekuil en Karveel,
Antwerpen, 1943, 63 blz., geïll., Fr. 35.
Met recht mag onze Vlaamsche opera fier zijn op deze eerste vijftig jaren van haar
bestaan. Dat een paar eeuwen sluimerende vervreemding van het Europeesche
muziekleven op het gebied van de opera op zoo korten tijd en zoo glansrijk kon
worden ingehaald, getuigt eens te meer voor de artistieke begaafdheid van ons volk.
Op onderhoudenden toon verhaalt schr. de wisselvalligheden die het zangtooneel
ten onzent doormaakte vanaf zijn stichting tot in het jubeljaar. Wat een eentonige
opsomming had kunnen worden weet hij samen te voegen tot een overzichtelijk
geheel. Het was een 'afwisselend spel van hoog en laag. Na periodes van onzekerheid,
ja van inzinking, kwamen tijden van glans en kracht'. En hoopvol mag hij besluiten
dat thans de opera in het Nederlandsch haar leefbaarheid en haar kultureele rol van
niet te onderschatten belang definitief heeft bewezen.
G. De Wolf.

Geschiedenis
Else HOCKS, Paus Adriaan VI, de Paus uit de Nederlanden,
geautoriseerde bewerking door W. Jurgens, O.E.S.A. - Historische
Bibliotheek, De Kinkhoren, Brugge, 1944, 215 blz., Fr. 75, geb. Fr. 95.
Onder alle Nederlanders is Adriaan Floriszoon, de scheepstimmermansjongen
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van Utrecht, de eenige die het tot de hoogste waardigheid in het christendom bracht.
Geleerde, die in moeilijke omstandigheden tot het wereldlijk en het geestelijk
regeeringsambt geroepen werd, - ascetische figuur, die scherp afsteekt tusschen de
twee laatste Renaissance-pausen uit het Medici-huis, zijn voorganger Leo X en zijn
opvolger Clemens VII, - met open oog voor de nooden en de gevaren van den tijd,
- onbegrepen, soms belasterd door zijn omgeving, - voorbereider der
Contra-Reformatie, - droeg Adriaan VI den oerechten stempel van zijn
Nederlandschen aard: zijn Utrechtsche afkomst, zijn opleiding en verblijf te Leuven,
zijn uit de Moderne Devotie gegroeide spiritualiteit schonken hem ernst en trouwe
plichtsbetrachting, onverzettelijkheid en oprechte vroomheid. En daarom alle lof aan
deze bewerking van het in 1939 verschenen Duitsche boek, welke een eerbiedige
hulde wil zijn aan een onzer grootste Nederlanders. Van dichtbij den oorspronkelijken
tekst volgend en voorafgegaan door een keurige inleiding over de Nederlandsche
omgeving is zij er in geslaagd het aangrijpende van Adriaan's gestalte te doen
uitkomen.
Toch kan het boek ons niet gansch bevredigen. Vooreerst in taalkundig opzicht.
We zien b.v. niet in waarom in dezen Nederlandschen tekst benamingen als Collège
Adrien VI of Sainte-Gudule gebruikt worden; hoewel de bewerker doorgaans den
accusatief-uitgang schrijft laat hij hem nochtans soms achterwege en maakt anderzijds
'nederlaag' mannelijk (blz. 122)... Bovendien vielen ons een paar foutieve
zinswendingen op (blz. 80, 96, 117).
Vervolgens op historisch gebied. Wij begrijpen dat het den bewerker ontgaan is
hoe Else Hocks op enkele plaatsen wat zonderling met de tijdsrekening omsprong
en daardoor hier en daar moeilijk met elkaar overeen te brengen bepalingen
neerschreef; blz. 65-70 (Ned. bew.) over de aankomst van Adriaan in Spanje en den
dood van koning Ferdinand; blz. 88 en 92 over den dood van Leo X; blz. 93 en 97
over den duur van het conclaaf; blz. 95 waar Clemens VII neef van Leo X wordt
geheeten, en juist andersom blz. 203. Volkomen onbegrijpelijk is echter dat we als
verkiezingsdatum van paus Adriaan achtereenvolgens 8 Januari (blz. 97), 9 Februari
(blz. 99) en 9 Maart (blz. 122) zien aangeduid, wanneer de Duitsche tekst toch telkens
duidelijk 9 Januari opgeeft.
J.A.
P.E. VALVEKENS, Norbert van Gennep. - Heiligen van onzen Stam,
De Kinkhoren, Brugge-Brussel, 1943, 135 blz., ing. Fr. 25, geb. Fr. 35.
Met geestdrift en historische degelijkheid verhaalt P. Valvekens het rijke en
wisselende leven van den stichter der Praemonstratenzers. Geboren in het Rijnstadje
Xanten, omstreeks 1085, uit een adellijke familie, wier stamslot te Gennep, in het
huidige Nederlandsch-Limburg, stond, was Norbert eerst kanunnik aan het domstift
te Xanten, vertoefde een tijdje aan het hof, 'bekeerde' zich pas op zijn dertigste jaar,
en ving het bewogen leven van 'Wanderprediger' aan. In 1120 stichtte hij in de
boschrijke vallei Prémontré, niet ver van Laon, een orde van kanunniken volgens
den regel van den H. Augustinus.
Welke is nu de doelstelling, het ideaal van den ordestichter Norbert? Het
traditioneele antwoord vervalt in vijf punten: Gods lof verkondigen door het
koorgebed, den geest van boetvaardigheid verspreiden, werken aan het zielenheil,
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den eeredienst van het H. Sacrament en van O.L. Vrouw bevorderen. In afwijking
hiervan, zoekt P. Valvekens naar het typisch eigenaardige van de Norbertijnerorde
door de bizondere nooden van de XIIe eeuw onder het oog te nemen, en hij komt tot
de slotsom: Norbert wou een apostolische orde stichten van reguliere kanunniken,
met zielzorg in de parochiën zoowel in de stad als te lande. Voor het eerst - en dit is
de groote vernieuwing van dezen zoon der Nederlanden - werd het apostolaat aan
den grondslag gelegd van een kloosterorde.
In een derde hoofdstuk lezen wij van Norberts onverpoosd werken op de voorposten
der 'kerstenhede', als aartsbisschop van Maagdenburg, om ten slotte in een laatste
hoofdstuk nog eens zijn persoonlijkheid in al haar veelzijdigheid en sterke kracht
samengevat te zien.
Het gansche boek door, voelen wij de diepe bewondering en grenzelooze vereering
van dezen zoon van Norbertus voor zijn heiligen Vader. Dat hij, bij het verhalen van
diens predikaties en inwerking op de zielen, wel een tikje overdrijft, vergeven wij
hem graag: zijn biographie is een persoonlijk getuigenis, een daad van piëteit.
Deze levensbeschrijving van den eenigen ordestichter die de Nederlanden
voortbrachten, bekleedt een eereplaats in de 'Heiligen van onzen Stam': de reeks kan
er slechts naar streven dat gehalte in haar verdere publicaties te handhaven.
M. Dierickx.
Ghislaine DE BOOM, Éléonore, Reine de France. - Dessart, Brussel,
1943, 237 blz., Fr. 33.
Steunend op een bewonderenswaardige
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kennis van de XVIe eeuw, schildert de auteur met vrouwelijken tact en diep
psychologisch inzicht het leven van de ongelukkige Eleonora. 'Ongelukkig' mag zij
wel genoemd worden, al zou men voor nagenoeg alle prinsessen uit de Lage Landen
in vroeger eeuwen dit qualificatief kunnen aanwenden. Ofschoon Karel V zijn achttien
maanden oudere zuster ten zeerste beminde en tot het einde van zijn leven diep zou
blijven beminnen, heeft hij toch haar persoonlijk geluk onmeedoogend opgeofferd
aan zijn politieke belangen. Eerst verstoort hij hardhandig de liefdeidylle van Eleonora
met den prins der Palts, Frederik van Beieren, om haar uit te huwen aan een ouden
en afgeleefden Portugeeschen koning, Manuel I, die reeds na twee jaar sterft (1521),
- en haar daarna, als bezegeling van het voor Frankrijk vernederende Verdrag van
Madrid, als vrouw te geven aan Frans I (1526), die haar de koninklijke eer zal
schenken, maar niet zijn liefde. 'Elle accepta de grand coeur son sacrifice, car elle
aima cet époux infidèle, ce frère dont la sincère affection ne tempéra point l'égoïsme
souverain. Avec quel bonheur elle s'immola pour rétablir la concorde entre les deux
princes dont la discorde troubla si longtemps l'Europe' (blz. 225). Na den dood van
haar gemaal (1547) ontvlucht zij het vijandige Frankrijk van Hendrik II, haar
stiefzoon, en komt nog acht jaar in de geliefde Nederlanden, haar vaderland,
doorbrengen, om met Karel V ten slotte naar Spanje af te reizen en er te sterven kort
voor haar trouw beminden broeder.
Dit mooi en 'con amore' geschreven boek wekt de gehechtheid aan ons volk op de auteur noemt Eleonora 'une vraie Flamande' - en bezielt ons met een gerechten
trots op het grootsche verleden der Nederlanden, maar vooral, door het sprekend
uitbeelden van dit leven van algeheele zelfopoffering, maakt het den lezer beter en
edeler.
M. Dierickx.
Herman KERMANS, Esquisses d'histoire congolaise. - Zaïre, Antwerpen,
1944, 148 blz., Fr. 40.
Dit overzicht van de geschiedenis van Congo vanaf het jaar 1876, - datum van de
Internationale Conferentie voor Aardrijkskunde, te Brussel - tot 1908, datum van de
overname van den onafhankelijken Congostaat door België, zet klaar en vooral
bondig, de gebeurtenissen uiteen. Het boek valt in het bizonder aan te bevelen om
het inzicht in de diplomatische bedrijvigheid van Leopold II. De gevoelens van den
koning bij de anticongoleesche campagne, bij de voorstellen tot overname, begrijpen
we na deze lezing uitstekend. Een zeer uitgebreid chronologisch overzicht besluit
dit voortreffelijk werk.
L.B.
Fl. PRIMS, De kloosterslot-beweging in Brabant in de XVe eeuw. Mededeelingen van de Koninklijke Vlaamsche Academie, klasse der
Letteren, jaargang VI, nr 1, Standaard-Boekhandel, Antwerpen, 1944, 34
blz., Fr. 18.
Tusschen 1395 en 1450 streven in het Hertogdom Brabant vele hoogstaande leeken,
saeculiere en reguliere geestelijken naar de invoering van het kloosterslot (clausura,
inclusio), waarbij niemand van de aangesloten kloosterlingen zich nog buiten de
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vastgestelde perken zou mogen begeven. Met een overvloed van gegevens belicht
schr. ontstaan en groei der beweging, die, naar hij betoogt, geen zelfzuchtige
afzondering beteekent, maar een opgang naar de hoogste cultuur, de vereeniging met
God.
J.A.

Economie
Georges MICHELET, Valeur, prix, monnaie. - Vromant, Brussel, 1944,
410 blz.
Het voorwoord zegt ons dat dit boek dezelfde gedachten uiteenzet als de in 1936
verschenen Principes de Valoristie, maar zonder de wiskundige bekleeding en
bewijsvoeringen die vele lezers afgeschrokken hadden. Ingenieur Michelet, gewezen
voorzitter van de Handelskamer van Brussel, meent met de traditioneele economische
wetenschap totaal te moeten afbreken en zelfs een heele reeks neologismen te moeten
vormen om zijn nieuwe theorieën te kunnen uitdrukken. Zonder hier een samenvatting
te willen geven van die tamelijk uiteenloopende theorieën, zal het wel genoeg zijn
aan te stippen dat het grootste deel der z.g. ontdekkingen van schr. heelemaal geen
ontdekkingen zijn maar dat ze ofwel - in andere bewoordingen en met veel
nauwkeuriger schakeeringen - door tal van economisten reeds opgemerkt zijn, ofwel
- de meeste! - meer dan eens en op afdoende wijze weerlegd zijn geweest. Men vraagt
zich dan af waar schr. de gewone economische leer, die hij zoo misprijzend bejegent
en op zij zet, heeft leeren kennen; noch in de bibliographie noch in den tekst wordt
er één enkel leerboek van de economie of één ander werk dat afzonderlijke
economische vraagstukken theoretisch behandelt aangehaald... En men vraagt zich
dan ook af wat er van dit boek zou overblijven indien schr. het herlas na een ernstige
en
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onbevooroordeelde vergelijking zijner gedachten met die van de degelijke beoefenaars
der economische wetenschap van onzen tijd.
R. Van Ooteghem.
Wissenschaft und Wirtschaft. Eine Aufsatzreihe. - Schweizer
Mustermesse, Basel, 1943, 59 blz.
Zwitserland bezint zich en voorziet de eischen die de na-oorlogsche tijd aan zijn
economie zal stellen. De Zwitsersche Mustermesse heeft, in verband met dit streven,
bij gelegenheid van de Messe van 1943, een reeks voordrachten ingericht waardoor
gewezen werd op het noodzakelijk verband dat moet bestaan tusschen wetenschap
en bedrijfsleven. Eerst werd het verband aangetoond tusschen godsdienst en economie,
naar de Evangelische en naar de Katholieke opvatting; daarna kwamen aan de beurt:
Rechtswissenschaft und Wirtschaft, Wirtschaft als Problem der Medizin, Die Rolle
der Philosophie, L'importance pratique de l'astronomie pour l'industrie et le commerce,
Mathematik und Wirtschaft, Die Wissenschaft im Dienste der Arbeitsbeschaffung,
Wirtschaftstheorie und Wirtschaftspraxis. De meeste sprekers waren professoren,
en het scheen wel eens dat de professor wat verre van de economie afstond; vooral
de sterrekundige moest ver zoeken. Een spreker die dichter bij de praktijk staat, de
afgevaarde van den Bundesrat voor arbeidsbemiddeling verklaart integendeel beslist:
'Die Wissenschaft ist zu einem Fundament der Wirtschaft geworden'. Hij stelt duidelijk
in het licht dat durf bij den handelaar en praktische vindingrijkheid bij den nijveraar
niet langer toereikend zijn; wetenschappelijke scholing is onmisbaar indien
Zwitserland economisch het hoofd boven water wil houden, het moet immers blijven
kwaliteitsproducten voortbrengen. De opmerkingen door den spreker naar voren
gebracht gelden ook voor België. Mogen wij dan, nu de bevrijding eindelijk kwam,
denzelfden weg als Zwitserland opgaan moge bij onze nijveraars en handelaars het
besef levendig worden dat ook voor hen wetenschap onontbeerlijk is!
K. du Bois.
Le réseau du commerce mondial. - Volkenbond, Genève, 1942, 194 blz.,
Zw. Fr. 8,50.
De studie is, zooals de opstellers zelf opmerken, een a 'vervolg op Commerce de
l'Europe', uitgave die wij bespraken in onze Kroniek: 'Wereldverbondenheid en
buitenlandsche handel' (Streven, X, 4, April 1943, blz. 238-242). Meer nog dan in
Commerce de l'Europe, komt die verbondenheid hier uit. Wij zien vooral in hoe
noodlottig de stoornissen waren die sedert de crisis van 1930 de internationale handelsen financieele betrekkingen verwarden. Ook moeten wij het besluit der schrijvers
tot het onze maken: 'c'est seulement si la politique commerciale de l'avenir tient
compte de l'universalité de système et de l'interdépendance des diverses régions
commerçantes que l'on pourra passer, sans encombre, des restrictions du temps de
guerre à l'expansion du temps de paix' (blz. 10).
Tot staving van het betoog worden ons talrijke statistische gegevens verstrekt in
de Annexes, vooral in Commerce mondial par pays de provenance et de destination
in de jaren 1928, 1935 en 1938.
K. du Bois.
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DANIEL-ROPS, Par delà notre nuit. - Soledi, Luik, z.j., 223 blz., Fr.
42.
In dit boekje zijn drie studies gebundeld, elk afzonderlijk voor een bijzondere
gelegenheid geschreven, maar waarin de bekende Fransche schrijver een zelfde thema
behandelt: een blik in de sociaal-economische toekomst die mogelijk en tevens
noodzakelijk werd gemaakt door den verrassenden vooruitgang der techniek in de
twee of drie laatste decennia.
Het probleem zelf van de uitschakeling van menschelijken arbeid door een steeds
verder-gaande mechanisatie en van de daaruit voortvloeiende armoede en ellende
midden in een overvloed van goederen die niet kunnen worden verkocht, wordt naar
onze bescheiden meening, te scherp gesteld. Schrijver ziet voorbij dat de moderne
uitvindingen ook tal van nieuwe behoeften doen ontstaan en dat zij aldus, langs dien
omweg, aan de werklieden die door machines vervangen worden des te gemakkelijker
ander werk verschaffen daar de bevrediging van die nieuwe behoeften dikwijls uiterst
geschoolden en verspreiden arbeid vereischt. Ontegensprekelijk waar blijft echter
dat de geweldig gestegen productiviteit van de moderne techniek een zeer ingewikkeld
probleem van verdeeling stelt, en dat er aan dat probleem geen eenvoudige oplossing
kan gegeven worden zonder de persoonlijke waardigheid en de geestelijke vitaliteit
van den mensch aan te tasten. Daarover geeft D.-R. ons hier diep-doordachte
bladzijden die er veel toe kunnen bijdragen om gezonde, christelijke beginselen
daaromtrent te verspreiden en die hopelijk zullen helpen, na de 'donkere tijden' van
dezen oorlog, een betere toekomst op te bouwen.
R. Van Ooteghem.
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Dr J. TIMBERGEN, Economische bewegingen. - Tweede druk.
Noord-Hollandsche uitgeversmaatschappij, Amsterdam, 1943, 274 blz.
De bewegingsleer heeft tot onderwerp de bewegingsprocessen in het economisch
gebeuren terwijl de statica nagaat wat het resultaat is van een economisch gebeuren
ten gevolge van een of andere oorzaak na dat de aanpassing aan den nieuwen toestand
voltrokken is. De bewegingsleer onderzoekt vooral de conjunctuur-verschijnselen
en tracht na te gaan waarom zich periodisch opgang en achteruitgang in het
economisch leven voordoet. Dit boek 'pretendeert bepaaldelijk theorie te brengen en
tracht dus vooral het karakteristieke en gemeenschappelijke in de economische
bewegingsprocessen te verklaren'. Een eerste gedeelte is gewijd aan de beschrijving
der bewegingen in de economische grootheden. Die beschrijving laat heel duidelijk
de kenmerken der bewegingen uitkomen; ze stelt in het licht hoe die bewegingen in het bijzonder de eigenlijke conjunctuurbewegingen - complex zijn. In het tweede
gedeelte wordt ons een verklaring van het beschrevene aangeboden. Hier had meer
klaarheid gebaat: men volgt wel eens moeilijk 's schrijvers betoog, vooral waar hij
tracht de conjunctuurbewegingen uit te leggen, en zijne 'schets der fazenopeenvolging',
die hij ons als 'samenvatting' geeft, ontgoochelt een weinig. Kortom: de schrijver
biedt ons een leerrijke poging aan om het conjunctuurverschijnsel toe te lichten; hij
slaagde er evenwel niet in ons een bevredigende conjunctuurtheorie aan de hand te
doen.
K. du Bois.
Dr J.R.M. VAN DEN BRINK, Maatschappijstructuur en
werkgelegenheid. - Dekker en van den Vegt, Nijmegen, 1943, 167 blz.,
Fl. 4,50.
Dit werk is 'een onderzoek naar het verband tusschen de economische structuur der
maatschappij en het probleem van de werkgelegenheid, in het bijzonder voor het
laat-kapitalistische stelsel, en eenige conclusies met betrekking tot de doelmatigheid
van vrije en gebonden economische systemen'.
Voor den eersten wereldoorlog heerschte, vooral in West-Europa, het
hoog-kapitalistisch stelsel, gekenmerkt door een vrijwel volkomen vrije concurrentie
tusschen velen. Hierop volgde het laat-kapitalistisch stelsel, getypeerd door
'monopolistische concurrentie', dat is concurrentie tusschen weinigen, en door
verhoogde staatsinmenging. Het ging gepaard met een zoodanig uitgebreide
werkloosheid dat velen naar ingrijpende hervormingen uitzagen. Men weze hierin
niet onbezonnen! Dit is het wachtwoord dat Dr van den Brink hier ontwikkelt. Hij
vangt aan met een korte behandeling der eerste economische beginselen die aan het
vraagstuk tot grondslag liggen; daarna onderzoekt hij breedvoerig 'het verband
tusschen maatschappijstructuur en werkgelegenheid in de laat-kapitalistische
maatschappij'; hij wijdt ook enkele bladzijden aan de gebonden stelsels. Hij laat er
verstaan, voor zoover het hem mogelijk was, dat die stelsels misschien niet heil
zouden brengen.
Wij raden niet aan oningewijden de lezing van dit werk aan: het is voor hen beslist
te moeilijk. Wie reeds vertrouwd is met de economische wetenschap zal het echter
met belangstelling instudeeren en tot nadenken gebracht worden. De bevrijding, met
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hare gevolgen, neemt het belang er van niet weg, eerder integendeel, ofschoon
dezelfde gebondenheid als toen niet meer moet gevreesd worden.
K. du Bois.
A. VERPOORT en P. HOORNAERT, De Handelsvennootschappen.
Recht, belastingwezen, boekhouden. - Verbeke-Loys, Brugge, z.j., 195
blz., Fr. 50.
Dit handboek, vooral bestemd voor wie zich op het afleggen van examens van den
Westvlaamschen jury van comptabiliteit voorbereidt, beantwoordt aan zijn doel. Het
behandelt echter een zeer uitgebreide stof en blijft dan ook bij het meest elementaire.
Vooral het laatste deel, nl. over 'Balansleer', is zeer praktisch. Om zijne beknoptheid,
schijnt ons het werk minder geschikt voor zelfstudie en voor de praktijk. Hier en
daar laat de nauwkeurigheid een weinig te wenschen over.
K.B.
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Boeken bij de redactie toegekomen van 21 Dec. 1944 tot 20 Febr. 1945
Bespreking in de mate van het mogelijke
BAELEN, K. Van -, Een mensch op den weg. - Romanreeks 'Korenaren'. De
Kinkhoren, Brugge-Brussel, 1944, 260 blz., gen. Fr. 45; geb. Fr. 60.
BEAUFAYS, Ignatius, O.F.M., De Godmensch. Nederlandsche vertaling van P.
Burchard Housen, O.F.M. - Sint-Franciscusdrukkerij, Mechelen, 1944, 290 blz.,
Fr. 50.
BERKHOF, Aster, De heer in grijzen mantel. - De Kinkhoren, Brugge-Brussel,
1944, 230 blz., Fr. 42.
BETH, Dr. Evert W., De wijsbegeerte der wiskunde van Parmenides tot Bolzano.
- Standaard-Boekhandel, Antwerpen, 1944, 205 blz., gen. Fr. 55, geb. Fr. 80.
BOOSMAN, Judith, 't Steile pad. Roman voor volwassen meisjes. - De Kinkhoren,
Brugge-Brussel, z.j., 171 blz., Fr. 40.
BOUTSEN, Gabriel, O.F.M., Naar de Chineesche wereld. Sint-Franciscusdrukkerij, Mechelen, 1942, 115 blz., Fr. 25.
BROECK, Francis Van den -, Ontginning. Inleiding van Em. Janssen, S.J. - De
Kinkhoren, Brugge-Brussel, z.j., 164 blz., Fr. 40.
BROUNS, P.M., O.S. Cr., Beatrijs. Van een inleiding, aanteekeningen en
bibliographie voorzien. - Pro Arte, Diest, 1944, 107 blz., Fr. 12.
BUCKINX, Pieter-G., De vleugelen van Icarus. Gedichten. - De Nederlandsche
Boekhandel, Antwerpen, 1944, 46 blz., Fr. 50.
CAUWELAERT, Dr. Aug. Van -, De romancier en zijn jeugd. Standaard-Boekhandel, Antwerpen, 1944, 68 blz., houthoudend p. Fr. 32, houtvrij
p. Fr. 42.
CLOEDT, Dr. Filips De -, O.S.B., Onze volksche en religieuze herwording. - De
Kinkhoren, Brugge-Brussel, 1945, 313 blz., gen. Fr. 85, geb. Fr. 98.
CLOSSON, Herman, Godefroid de Bouillon. - Éditions universitaires. Les presses
de Belgique, Brussel, z.j., 153 blz.
GOLLEYE, Hubert, La Bible des Chrétiens. - Chrétienté nouvelle. Éditions
universitaires. Les presses de Belgique, Brussel, z.j., 169 blz.
DEWIJN, Dr. M., O.P., Persoonlijkheidskultuur. - De Kinkhoren, Brugge-Brussel,
1945, 87 blz., Fr. 27,50.
DRUWÉ, Robert, Rubens' naam- en jaartaltechniek. - De Bièvre, Brasschaat,
1944, 89 blz., geb. Fr. 150.
GOERRES, Ida, Friederike, De zevenvoudige vlucht van Radegondis. Davidsfonds, Leuven, 1944, 235 blz., Fr. 24.
HALLEN, Ernest Van der -, Charles de Foucauld. - 'Die suverlicke boexskens',
nr 15. Pro Arte, Diest, 1944, 127 blz., geb. Fr. 25.
HEMELDONCK, E. Van -, Maria, mijn kind. - Van Ditmaar, Antwerpen, 1944,
281 blz.
HOCKS, Else, Adriaan VI, de Paus uit de Nederlanden. Geautoriseerde bewerking
door W. Jurgens, O.E.J.A. - Historische Bibliotheek. De Kinkhoren,
Brugge-Brussel, 1944, 215 blz., gen. Fr. 75, geb. 95.
HOMEROS, De Ilias. Bewerkt naar de vertaling van C. Vosmaer. - Helios-reeks,
De Kinkhoren, Brussel, 1944, 124 blz., gen. Fr. 26,50, geb. Fr. 45.
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HOMEROS, De Odusseia. Bewerkt naar de vertaling van C. Vosmaer. Helios-reeks, De Kinkhoren, Brugge-Brussel, 1944, 147 blz., gen. Fr. 30, geb.
Fr. 45.
HUBLET, A., S.J., De harde tocht. - De Kinkhoren, Brugge-Brussel, 1944, 172
blz., Fr. 34.
LELOIR, Léon, Niet geroepen. Roman. - Davidsfonds, Leuven, 1944, 207 blz.,
gen. Fr. 20, geb. Fr. 29.
LEYS, Achiel, Calibom en andere gedichten. - De Nederlandsche Boekhandel,
Antwerpen, 1944, 77 blz., Fr. 40.
LISARDE, Koen, Trouw aan hun volk. - De Kinkhoren, Brugge-Brussel, 1944,
192 blz., Fr. 35.
MIERLO, Prof. Dr. J. Van -, S.J., Het vroegste dierenepos in de letterkunde der
Nederlanden. Isengrimus en Magister Nivardus. - Standaard-Boekhandel,
Antwerpen, 1943, 119 blz., Fr. 35.
MIJLBEKE, Albert Van -, Van stille liefde. - Davidsfonds, Leuven, 1944, 125
blz., gen. Fr. 16, geb. Fr. 25.
MINDERE, Toon De -, Mozes beeld van Christus. Mysteriespel, orkest van Jef
Tinel. - Sint-Franciscus drukkerij, Mechelen, z.j., 94 blz., Fr. 45.
NACKAERTS, H. en E. VAN HOVE, Als de dag geeindigd is. Deel I.
Kampvuurhandboek voor jeugdleiders. - De Pijl, Leuven, 144 blz., Fr. 35.
NAUWELAERTS, L., De brug van licht en liefde. - Davidsfonds, Leuven, 1944,
175 blz., gen. Fr. 16, geb. Fr. 25.
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OLDENBURG ERMKE, Fr. Van -, Rozenkrans van Maria's leven. - De Kinkhoren,
Brugge-Brussel, z.j., 131 blz., Fr. 20.
PODEVIJN, R., O.S.B., Bavo. - Heiligen van onzen stam. De Kinkhoren,
Brugge-Brussel, 1945, 95 blz., gen. Fr. 30, geb. Fr. 40.
ROMBAUT, F., Geeraard Mercator. Bandversiering en illustratie van Barend
Ballinck. - 'Ken uw volk', nr 5. De Pijl, Leuven, 1944, 109 blz., Fr. 25.
ROOS, E., God, mensch, gemeenschap. - De Kinkhoren, Brugge-Brussel, 1944,
27 blz., Fr. 9.
SIMON, A., In 't spoor van den Gekruiste. 'Herautjes', nr 24. Goede Pers,
Averbode, z.j., 40 blz., Fr. 5.
SIMONS, Jozef, In Italië. - Derde druk. Van Mierlo-Proost, Turnhout, 1944, 211
blz., Fr. 50.
TEGENBOS, J., Een schoone historie der begijntjes, met penteekeningen van den
schrijver. - 'Ken uw volk', nr 4. De Pijl, Leuven, 1944, 94 blz., Fr. 25.
THEUNIS, A., Stille nacht, heilige nacht. - Davidsfonds, Leuven, 1944, 130 blz.,
Fr. 12.
THILS, G., De diocesane geestelijkheid. I. Leer. - Sint-Franciscusdrukkerij,
Mechelen, 1945, 157 blz., Fr. 28.
THILS, Gustave, L'Église et nos institutions nationales. - Chrétienté nouvelle.
Éditions universitaires. Les presses de Belgique, z.j., 86 blz.
THILS, Dr. Mag. G., Hoe denkt en schrijft Sint Paulus? - De Kinkhoren,
Brugge-Brussel, 1944, 109 blz.
TICHELEN, Hendrik Van -, Leve de daad! geheel om- en bijgewerkte druk van
'Voor het kinderboek in Vlaanderen'. - De Kinkhoren, Brugge-Brussel, 1944,
157 blz.,. Fr. 35.
UTEN, Jos., C. SS. R., Meisje, uw roeping? - De Kinkhoren, Brugge-Brussel,
1944, 184 blz., Fr. 30.
VERHELLE, Jos., pr., Godsdienst en cultuur. - De Kinkhoren, Brugge-Brussel,
1945, 29 blz., Fr. 12,50.
VERPOORT, A., P. HOORNAERT, De Handelsvennootschappen. Recht,
belastingswezen, boekhouden. - Verbeke-Loys, Brugge, z.j., 195 blz., Fr. 50.
VOCHT, Maurice De -, Plastiek in de architectuur. - 'Die suverlicke boexskens',
nr 14. Pro Arte, Diest, 1944, 104 blz., geb. Fr. 18.
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[Nummer 3]
Geest en leven
door F. de Raedemaeker S.J.
Une période de l'histoire du monde se clôture au fond d'un abîme.
M. DE CORTE.
Nog geen honderd jaar geleden scheen voor de niet-christelijk denkende wereld de
Vooruitgang een godheid die de aarde zou herscheppen in een paradijs van vrede,
welvaart en onverstoorbaar geluk. De mensch had zich vrij gemaakt van alle
traditioneele sociale en godsdienstige banden en de weg stond open voor de rede en
de wetenschap. Renan voorspelde dat in de nabije toekomst de mensch zou verlost
worden van alle kwalen waarmee een duister verleden hem had belast.
Deze voorspellingen gingen in zooverre in vervulling, dat de wetenschap zich
krachtig ontplooide en in alle onderdeden der beschaving onvermoede mogelijkheden
schiep. Maar anderzijds werden de maatschappelijke verhoudingen gestoord door
een haast ononderbroken reeks van stakingen en revoluties terwijl de economische
crisissen elkaar opvolgden. In rijke landen werden de hoeven verlaten en lagen de
vruchtbare gronden braak, terwijl in de grootsteden honderdduizende werkloozen
zich voor de stempellokalen verdrongen. Twee wereldoorlogen kwamen de weldaden
van den Vooruitgang demonstreeren. En de tweede is nog niet voorbij of groote
staatslieden moeten ons geruststellen met ons te verzekeren dat alle maatregelen
zullen getroffen worden om een derde wereldcatastrophe te voorkomen.
Geen wonder dat de aanbidders van den Vooruitgang niet meer van zich laten
hooren. Andere stemmen worden nu vernomen waarin ontgoocheling en vertwijfeling
doorklinken. De blijde verwachtingen van de mystiek van den Vooruitgang hebben
plaats gemaakt voor den angst voor den 'Ondergang van het avondland'. Men schrikt
er voor terug den chaos van de toekomst te doorpeilen, en men blikt terug naar de
oude tijden, naar de Middeleeuwen. De 'dark ages' liggen niet meer in het verleden
maar in de toekomst. Wat voor de aanbidders van den Vooruitgang donker was als
de nacht wordt nu een lichtstraal, de eenige die ons redden kan uit de duisternis van
de toekomst.
Paradoxale toestand! Nooit heeft de mensch met zulken ernst en vlijt zijn verstand
aangewend om de verschillende gebieden van de beschaving technisch te beheerschen
en nooit werd de beschaving in haar beteekenis voor den mensch zoo bedreigd. Hoe
meer ordening en planning, hoe meer wanorde. Men heeft het huwelijksleven rationeel
willen aanpassen aan de eischen van de persoonlijkheid en aan de economische
mogelijkheden. Echtscheiding en birth-control zijn het vroegere spontane
huwelijksbeleven binnengedrongen. En het gevolg hiervan blijkt te zijn een totale
ontwrichting van het gezin, de onvruchtbaarheid, het uitsterven van het ras. In de
economie meende men de ordening van de nationale en internationale markt door
contingenteering, clearing, trusts en cartels verzekerd te hebben, met als gevolg
periodieke crisissen en geldontwaardingen, bankroeten, tekort aan levensmiddelen
eenerzijds en staatstoelagen
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voor het vernietigen van levensmiddelen anderzijds. Nooit kende men zulk een
verfijnde techniek van sociale verzekeringen, ouderdomspensioenen, sociale
assistenten, paritaire commissies en wat dies meer zij en nooit constateerde men
zooveel werkonwil en werkonzekerheid: stakingen en werkloosheid ontwrichten het
sociale leven. Op het gebied van de politiek heeft men een verfijnde techniek
gevonden die de scheiding der machten moet verzekeren en de willekeur in het
staatsbeleid uitsluiten. Volksverkiezingen en politieke partijen, dubbele kamers,
administratief apparaat: alles werd zoo rationeel mogelijk ingericht. Met het gevolg
dat het staatsbestuur door aanhoudende verandering van regeering haast onmogelijk
is geworden en dat de staat, mede onder den druk der economische wanorde, een
anonieme almacht is geworden die door een uitputtende belasting de reserven van
de burgers opteert. Internationale congressen, verdragen van twee of drie of vier,
volkerenbonden werden uitgedacht en wederzijdsche verbintenissen om den oorlog
uit de internationale betrekkingen uit te sluiten. En met een tusschenruimte van
nauwelijks twintig jaar breken twee wereldoorlogen uit die door hun wreedheid, hun
moorddadigheid en door de overtredingen van het internationaal recht alle vorige
oorlogen in den schaduw stellen. Over kunst en literatuur werd er nooit zooveel
nagedacht en geschreven als in de laatste honderd jaar. De aesthetiek ontwikkelde
een onafzienbare reeks van kunsttheorieën. Impressionnisme en expressionnisme,
cubisme, futurisme, dadaïsme, vitalisme sneden elkaar telkens den pas af. Zij werden
voorafgegaan door manifesten en vergezeld van een critiek waaruit moest blijken
dat men het geheim van de kunstschepping had ontdekt. Met het gevolg dat de kunst
en de literatuur over het algemeen niet meer kunnen vergeleken worden met de kunst
en de literatuur uit de klassieke bloeiperioden, toen men minder over kunst redeneerde,
maar, als spontaan, meer ware kunst schiep. In den sector van opvoeding en onderwijs
heeft de paedagogiek, steunend op de experimenteele psychologie, met haar rationeele
en technische middelen het oude empirisme vervangen. Kindertuinen en
Montessori-scholen, tests en speciale klassen voor subnormalen, 'école unique' en
selectie, gespecialiseerde of encyclopedische programma's, gediplomeerde leeraren:
alle middelen werden uitgedacht om het onderwijs in staat te stellen jonge menschen
te vormen die in een verlichte samenleving hun man zouden kunnen staan. En overal
hoort men klachten over de verstandelijke tekorten en karakterloosheid van het
opgroeiend geslacht. De rapporten van de Universitaire Stichting over de examens
die in die instelling worden afgenomen van jongelingen die de middelbare studiën
hebben voltooid en een studiebeurs wenschen te bekomen om aan de universiteit
verder te studeeren, zijn een lange klaaglitanie over de tekorten van het middelbaar
onderwijs op intellectueel gebied. En wat de opvoeding betreft, daar weten vele
ouders van mee te praten. Er werd een ministerie van Volksgezondheid opgericht.
Eugenetiek, kinderzorg, specialisten voor elke ziekte, praeventoria, rustoorden,
moederhuizen, huisbezoek door verpleegsters: niets werd verwaarloosd om met alle
mogelijke wetenschappelijke middelen de gezondheid van het volk op peil te houden.
En bij de keuring voor
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den legerdienst stijgt het procent opgeroepenen die men als physisch ongeschikt
moet afkeuren en constateert men een algemeene verzwakking van het ras. Vroeger
woedden er epidemieën die duizenden wegmaaiden. Maar die aan de plaag ontsnapten
bleken krachtig genoeg om de leemten spoedig weer aan te vullen. Nu heeft de
wetenschap de epidemieën uitgeschakeld, maar het volk sterft langzaam aan
bloedarmoede. En moeten we tenslotte spreken over de techniek? Hier heeft de
wetenschap haar hoogste triomfen gevierd. Zij heeft de stoffelijke levensvoorwaarden
dusdanig verbeterd dat een boer op een moderne hoeve een comfort geniet dat zelfs
Lodewijk XIV te Versailles niet droomen kon. En toch ook die bewonderenswaardige
techniek heeft zich tegen den mensch gekeerd. De fabrieken die het fijne huisraad,
de electrische lampen, de electrische kachels, de radio's vervaardigden voor het
geriefelijk en gezellig 'home' werden overgeschakeld in de oorlogsindustrie en
produceeren nu de vernietigingstoestellen die het kostelijk huisraad dat ze vroeger
op de markt brachten, grondig vernielen.
Wellicht ontsnapt aan die paradoxale inversie die tak van de beschaving waarin
het menschelijk verstand als bij zich thuis mag genoemd worden, nl. de wijsbegeerte.
Maar de existentie-philosophie waarvan men zegt dat zij den geest van dezen tijd
het best vertegenwoordigt, ontneemt ons ook deze laatste illusie. Zij ziet den kern
van het menschelijk bestaan in den angst-om-het-bestaan, in een essentieel verband
met het niet. Daarom aanvaardt zij als de eenig mogelijke levenshouding: die van
den scheepskapitein welke den dood tartend, met zijn schip, vlag in top, in de diepte
verdwijnt.
We staan dus voor een schril contrast tusschen een totnogtoe ongekende
ontwikkeling van het vernuft, van de rationeele berekening, van de techniek in alle
takken van de beschaving en de duidelijke ontwrichting van die beschaving, haar
snel verval die aan Péguy het beruchte woord ontlokte: 'Nous autres, civilisations,
nous savons que nous sommes mortelles.'
***

Aan de oplossing van dit probleem hebben vele denkers de kracht van hun geest
beproefd. Er wordt over niets zooveel gesproken als over de diagnose van dezen
zieken tijd, en men krijgt den indruk dat de cultuurphilosophen even zoovele artsen
zijn, die, met hun witte jas, aan de sponde staan van onze zieltogende beschaving.
Een nieuwe Molière zou moeten opstaan om het beeld te schetsen van deze
nieuwerwetsche faculteit. Ik verbeeld me dat hij een tooneel zou schrijven in den
volgenden trant:
Alceste, echtgenoot van Cultura: Heeren, mijn vrouw is erg ziek. Zeg me of het
in uwe macht ligt haar te genezen.
Paphnutius, arts: Ik beschouw haar toestand, helaas! als hopeloos. Vrouw Cultura
sterft aan haar hoogen ouderdom: zij is afgeleefd, wat duidelijk te zien is aan haar
vale kleur. Ik heb vele haarsgelijke op die manier zien sterven.
Gerontius, tweede arts: Wat mijn collega voor uitputting houdt is niets anders dan
verstandelijke ondervoeding: More brains! Als Cultura maar verstandiger wordt,
wordt ze nog eens een knappe vrouw. Een versterkend regime van logica en
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de ziekte, verhoog dan gerust de dosis.
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Pancratius, derde arts: Als ik mijn achtbare collega's mag tegenspreken om de eer
van onze faculteit te redden: Cultura is niet versleten en nog minder lijdt ze aan
geestesondervoeding. Een teveel van verstandelijke sappen is de oorzaak van haar
ziekte. We moeten haar purgeeren van de overtollige logica; een verstands-aderlating
is hier geboden.
Orontes, vierde arts: Hoe is het mogelijk zoover van de eeuwige beginselen der
geneeskunde af te wijken! Cultura is jong en verstandig genoeg om nog honderd jaar
te leven. Zij lijdt eenvoudig aan corruptie van het bloed. Ik heb het middel gevonden
om het bloed volkomen te zuiveren en Cultura een eeuwige jeugd te verzekeren.
Alceste: Heeren, ik ben u zeer verplicht voor uwe geleerde adviezen. Maar tracht
in hemelsnaam tot een vergelijk te komen voordat mijn vrouw sterft. Wat moet ik
doen?
(De vier artsen spreken tegelijk):
Paphnutius: Haar rustig laten sterven.
Gerontius: Verstands-extract inspuiten.
Pancratius: Purgeeren en aderlaten.
Orontes: Het bloed zuiveren.
***

Er zijn echter cultuurphilosophen die aan de ironie zelfs van een Molière zouden
ontsnappen. We voelen als instinctmatig aan dat ze in allen ernst den kern van de
zaak treffen zonder theoretisch pessimisme noch goedkoop optimisme.
Onder hen rekenen we den Luikschen hoogleeraar Marcel De Corte die, in 1944,
niet een nieuwe uitgave van zijn Incarnation de l'homme, psychologie des moeurs
contemporaines, zijn Philosophie des moeurs contemporaines in het licht zond1. Hij
is niet de eenige die in het rationalisme de oorzaak ziet van de ontwrichting van de
huidige beschaving, maar beter dan zijn voorgangers heeft hij het wezen van het
rationalisme zelf ontleed en aangetoond hoe alle ziekelijke uitwassen die de substantie
van onze cultuur opteren in den bodem van het rationalisme wortelen.
Niemand zal ontkennen, en Prof. De Corte minder dan wie ook, dat de rede de
hoogste gave is aan den mensch geschonken. Met Pascal moet iedereen instemmen
waar hij spreekt over het 'roseau pensant'. Een zwak en teer wezen, maar denkend.
Hierin ligt zijn adel en zijn kracht. Door de rede is het dat hij zichzelf kent en al het
overige, dat hij de wereld beheerscht en den zin van zijn bestaan ontdekt. De rede
verachten of haar door het scepticisme verminken ware den mensch aantasten in zijn
wezen zelf.
Het eerste echter wat de mensch door zijn rede vat is de beperktheid van de rede
zelf en de noodzakelijkheid van het Andere, om tot haar ware ontplooiing te komen
en hem op een waarlijk menschelijke wijze voor te lichten. De rede ziet in dat de
mensch geen engel is, geen zuivere geest, ook geen godheid die in zichzelf zijn
oorzaak en zijn laatste doel vindt. Zij erkent de noodzakelijkheid voor den mensch
transcendente waarden te erkennen, waaraan hij zich te onderwerpen heeft, wil hij
zijn
1

Beide werken uitgegeven door de Éditions Universitaires, Brussel. Resp. 288 blz. (Fr. 60)
en 500 blz. (Fr. 100).
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persoonlijkheid op menschelijke wijze ontplooien en zijn eigen doel bereiken. Met
geheel zijn wezen is de mensch aan die waarden onderworpen. Zij stellen hem voor
concrete verplichtingen waaraan hij zich niet straffeloos kan onttrekken, daar zij de
noodzakelijke voorwaarden zijn van een waarlijk menschelijk gedrag, van de ware
zedelijkheid. Door de onderwerping aan die reëele transcendente waarden, zoo leert
de rede, geniet de mensch van zijn ware vrijheid.
M. De Corte noemt vier van die waarden: het gezin, het beroep, het vaderland,
God. Soms voegt hij de cultuur hier aan toe.
Het gezin stelt den mensch voor een concrete grootheid en voor concrete
verplichtingen die noch van zijn rede noch van zijn willekeur afhangen, maar waaraan
hij zijn verstand en zijn wil te onderwerpen heeft. De irrationeele, biologische
noodzakelijkheid van het gezin dringt zich aan hem op als een feit dat zijn individueel
bestaan transcendeert. Zich vol liefde aan die noodzakelijkheid overgeven, en hetzij
als vader, als moeder of als kind, met zorg de concrete plichten vervullen die het
gezinsleven oplegt: dat is een der essentieele taken van het menschelijk bestaan. In
de mate waarin de mensch zich aan het natuurlijk rhythme van het gezin in volle,
vrije overgave aanpast, in diezelfde mate zal het gezinsleven zelf zijn persoonlijkheid
ontwikkelen en verrijken.
Hetzelfde geldt voor het beroep. Dat ook is een realiteit die boven het individu
uitstijgt en hem haar concrete eischen stelt. Het eischt van den mensch dat hij zich
onderwerpt aan de wetten die het beroep beheerschen en zonder dewelke het niet
naar behooren kan uitgeoefend worden. Het beroep is niet afhankelijk van de phantasie
van den mensch maar vordert nauwkeurig naleven van concrete regelen die de
voorbereiding en de uitoefening ervan beheerschen. In het beroep liggen anderzijds
groote moreele prikkels voor den mensch die het met liefde uitoefent. Aan den
beroepsplicht meet hij zijn verstandelijke en zedelijke krachten, door den beroepsplicht
ontwikkelt hij die en groeit hij uit tot een concrete, reëele, zedelijke persoonlijkheid.
Men oefent zijn beroep niet uit op de eerste plaats om geld te verdienen, maar om,
door de vrije overgave aan deze levenswaarde en de trouw aan haar verplichtingen
meer mensch te worden, zijn menschelijke finaliteit te verwezenlijken.
Ook het vaderland, de volksgemeenschap, is een transcendente waarde. De
persoonlijkheid is geen afgezonderd, op zichzelf staand wezen. Zij is reëel verbonden,
langs het gezin, met de voorvaderen die het gemeenschappelijk erfgoed door arbeid,
strijd en lijden in den loop der eeuwen hebben verzameld. Het hangt niet af van den
menschelijken wil in welke reëele gemeenschap hij door de geboorte wordt
opgenomen. De stoffelijke cultureele en godsdienstige schatten, die de zijne zullen
worden, werden niet door hem voortgebracht: zij worden hem gegeven als
noodzakelijke voorwaarden voor de ontwikkeling van zijn persoonlijkheid. De eenige
rationeele houding van den mensch tegenover deze transcendente waarde is het
nederig aanvaarden, het erkentelijk ontvangen en een eerbiedige toewijding. De
concrete eischen die het leven in gemeenschap stelt zijn geen beperkingen van zijn
persoonlijkheid maar voorwaarden van zijn ontplooiing. De ware liefde tot het
vaderland - het land der vaderen - kan alleen daar tot reëele daden van vaderlandsliefde
aansporen waar het ik de werkelijke transcendente waarde van de gemeenschap
erkent en haar recht om concrete eischen te stellen. In de onderwerping aan deze
eischen ervaart de persoon geen beperking van zijn vrijheid maar
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de fundeering en de bevestiging ervan, tenminste van de ware menschelijke vrijheid.
Ziet de mensch in het gezin, in het beroep, in het vaderland reëele transcendente
waarden, dan is hij tevens voorbereid om de opperste waarde en soevereine realiteit:
God, te erkennen. De zedelijke mensch, d.w.z. de mensch die handelt naar de wetten
van zijn beperkte natuur en in trouwe vervulling van de plichten die de noodzakelijke
levenswaarden hem opleggen, is ook een godsdienstige mensch. Als vanzelf dringt
hij langs de nog betrekkelijke waarden van gezin, beroep en vaderland door tot de
absolute waarde waaraan zij hun zin en hun kracht ontleenen. Godsdienstig is hij
omdat de dienst van het gezin, het beroep en de gemeenschap hem onmogelijk lijkt
zonder den dienst van God. En deze God is voor hem geen abstract denkbeeld maar
de meest werkelijke aller werkelijkheden. Hij herkent deze werkelijkheid in den kern
en het wezen zelf van het gezin, van het beroep en van zijn land, daar zij ten slotte
aan alle waarden hun waarde geeft. De moraliteit die zich over de verschillende
verplichtingen uitstrekt vindt haar reëele eenheid in de concrete godsdienstigheid.
De ware rede leert ons dus dat de menschelijke zedelijkheid berust op het nederig
erkennen van transcendente waarden en bestaat in de vervulling van de concrete
eischen die het gezin, het beroep, het vaderland, God aan den mensch stellen. Alleen
door deze onderwerping die volledig beantwoordt aan de situatie van den mensch
als beperkt wezen ontwikkelt hij zich tot een volledige persoonlijkheid. Met zich
weg te schenken aan de objectieve waarden ontvangt hij oneindig meer dan hij geeft.
Elke groote beschaving berust op die vierdubbele objectieve liefde van den
concreten mensch. Culturen worden geschapen en gedragen door krachtige geslachten,
door bloeiende beroepen, eensgezinde burgerschappen en biddende menschen. Zij
zijn alleen daar mogelijk waar de mensch zijn werkelijke situatie in de wereld erkent
en de hem transcendeerende objectieve waarden eerbiedigt. Dan alleen immers is
hij bij machte talrijke kinderen op te voeden, vele en schoone cultuurgoederen voort
te brengen, fiere belforten te doen verrijzen, tempels en kathedralen te bouwen die
nog de zwijgende getuigen zullen blijven van de grootheid eener sinds eeuwen
vervallen cultuur.
***

Ontdekken we de oorzaak van de kracht eener cultuur in het feit dat de mensch de
objectieve waarden erkent en zijn handelingen regelt naar de concrete eischen van
die waarden die slechts door de vrije overgave van de menschelijke persoonlijkheid
en door zedelijk handelen zich kunnen laten gelden, dan ligt het voor de hand dat de
oorzaak van het verval eener cultuur zal liggen in het feit dat de mensch de natuurlijke
noodzakelijkheid van deze waarden niet meer erkent, er zich aan onttrekt en gaat
leven buiten de concrete moreele orde. Wanneer hij zich uit het natuurlijk verband
van het gezin, het beroep en de gemeenschap losrukt, zich als de maatstaf van alles
gaat beschouwen en de waarden aan zijn geisoleerd ik gaat onderwerpen, dan heeft
de 'Umwertung aller Werten' plaats die het verval van de cultuur inluidt.
In plaats van de objectieve orde te aanvaarden en zedelijk te leven gaat de mensch
zelf pseudo-waarden scheppen waaraan hij niet meer
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gebonden is door vele concrete plichten, die van hem afhangen en aan zijn losgeslagen
rede in tallooze verscheidenheid van vormen ontspringen. De periode van het
rationalisme is aangebroken en het verval van de beschaving heeft een aanvang
genomen.
Door rationalisme verstaat men dikwijls de levenshouding die al het
bovennatuurlijke verwerpt, geen enkel dogma aanvaardt, zich alleen onderwerpt aan
het gezag van de rede. Niet in dien zin moeten we hier het rationalisme verstaan.
Ook in het gebied van de natuurlijke orde bestaat er een perverteering van de rede
die men rationalisme noemt. Wanneer nl. de rede de concrete situatie van den mensch
niet meer erkent als noodzakelijkerwijze afhankelijk van transcendente objectieve
natuurlijke waarden, wanneer zij zich losrukt uit het geheel waarin zij vervat is, dan
verwordt zij tot rationalisme.
De 'bevrijde' rede slaat een wig tusschen den mensch en de noodzakelijke
voorwaarden van de ontplooiing der persoonlijkheid. Zij wil in tegennatuurlijke
zelfgenoegzaamheid zelf waarden scheppen. Deze schijnen haar veel redelijker,
doorzichtiger, grootscher dan de nederige concrete waarden uit de werkelijkheid. Zij
brengt idealen voort zonder reëelen inhoud maar die den menschelijken geest door
hun vaagheid zelf begeesteren. Al de zedelijke krachten die de mensch in reserve
had om dag na dag zijn concreten plicht te vervullen worden mobiel gemaakt om
ineens aan de leege bedenksels van de rede een dynamisme te verleenen die ze op
zichzelf, als bloedlooze idolen niet bezitten. Zoo brengt het rationalisme idealen
voort in steeds afwisselende reeksen, want aan zijn vindingrijkheid stelt de reëele
situatie van den mensch geen grenzen meer. Het zijn slogans als Vrijheid,
Vooruitgang, Recht, Humaniteit, Persoonlijkheid, Orde, Natie, Staat en zoovele
andere die in hun onbepaaldheid al de krachten van liefde en haat die de mensch in
het moeizaam en voortdurend volbrengen van zijn werkelijke plichten zou moeten
verbruiken, als in een explosieve oogenblikkelijkheid verslindt. Voor een
rationalistisch mensch wordt de idee alles, ofschoon zij het vooze product is van een
ontwortelden geest. Alles moet wijken voor de idee die gewelddadig wordt
opgedrongen aan de werkelijkheid en aan de oude reëele waarden waarin zij haar
vijanden ziet. En terwijl de idee zegeviert wordt het gezin ontwricht, het beroep
gesaboteerd, de gemeenschap versplinterd en... 'sterft God'. Worden alle
levenskrachten van den mensch door een rationalistisch waanbeeld opgeslorpt, dan
blijven er hem geen meer over om de transcendente waarden te schragen en te dienen.
Men is geen tweemaal mensch.
Maar meteen verliest de rationalist ook al wat hij aan de reëele waarden te danken
had. In de eerste plaats zijn persoonlijkheid, langzaam opgebouwd in dienst van het
gezin, het beroep, het vaderland en God. Hij wordt een massa-mensch. Immers voor
de rationeele idee zijn alle menschen dezelfde en als uitwisselbaar. De reëele waarden
differentieeren en brengen een natuurlijke hiërarchie tot stand: tusschen man en
vrouw, ouders en kinderen, patroon en gezel, vorst en onderdaan. Voor een idee als
Vrijheid, Recht, Staat is iedereen gelijk, omdat deze ideeën de substantie zelf van
de persoonlijkheid hebben opgeteerd. Deze afgoden die als maskers zijn van het
verabsoluteerde ik eischen alles op, maar zij geven niets terug. De beschaving die
er aan gelooft leeft in het luchtledige, en de menschen, die er zich aan onderwerpen
in den roes der ongebondenheid, verliezen hun persoonlijkheid en het zedelijk gedrag
waardoor de beschaving leeft.
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De grondfout van het rationalisme is dus de breuk tusschen den geest en het leven,
waardoor de geest aan het ijlen gaat en het leven ontwricht wordt. Alleen door de
synthese van geest en leven in de realiteit van de objectieve waarden wordt in den
mensch en in zijn beschaving het evenwicht verzekerd en gaat de ontplooiing van
de persoonlijkheid gepaard met de ontwikkeling van de gemeenschap.
***

Met dit criterium van het rationalisme in de hand, schetst M. De Corte op verschillende
plaatsen van zijn beide werken een philosophie van de cultuurgeschiedenis. Bij de
Grieken van de klassieke periode vindt hij de bezegeling van de synthese tusschen
geest en leven in de domineerende gedachte van de hybris. Wanneer de mensch de
maat van zijn wezen overschrijdt, naar een onmogelijke goddelijke vrijheid streeft,
bedrijft hij de zonde die hem in zijn wezen bederft: de hybris, de overmoed die den
toorn der goden onvermijdelijk opwekt. Bij de Romeinen is het vooral de eeredienst
van de huisgoden (lares familiares) en van de beschermgoden der steden die de
menschen herinneren aan het verband met de essentieele waarden. Toen echter het
rationalisme in de antieke wereld binnensloop begon meteen haar verval. Het
neo-platonisme met zijn misprijzen voor de stoffelijke wereld, met zijn wanhopig
pogen naar de vereeniging van een gedesincarneerde ziel met een absoluut
transcendente en toch onpersoonlijke godheid is tevens een gevolg en een oorzaak
van het voortwoekerend rationalisme. En terwijl enkele individuen zich aan de
natuurlijke banden van het gezin, het beroep, het vaderland en den in de zeden van
het volk gewortelden cultus ontrukten en naar het leege waanbeeld van een
onmogelijke extase streefden, verviel het volk, door hetzelfde rationalisme aangetast
in een geestloos vitalisme en in de jacht naar onmiddellijke genietingen. Tot hetzelfde
resultaat voerden de mysteriegodsdiensten van het late heidendom. Zij beloofden
aan de ingewijden de verlossing van het lichaam en een extase waarin de ijdele
verwachtingen van een waanverlosser gepaard gingen met de meest tegennatuurlijk
zinnelijke uitspattingen. Wanneer de geest van het leven gescheiden wordt, dan
vinden ze elkaar weer in den chaos. Samen met de synthese van geest en leven
verdwenen de oude zeden en voltrok zich onverbiddellijk het verval van de antieke
beschaving.
Alleen in sommige kringen van de lagere bevolking bleef nog het spontane, gezonde
verband bestaan van beide wezenselementen. Door het harde leven zelf bleven de
slaven, de armen de beperktheid van het menschelijk bestaan, de onderwerping aan
de dagelijksche plichten ervaren. Zij leefden onbegrepen en veracht te midden van
een wereld die uiteenviel in ijlende hyperintellectueelen en een genotzoekende massa.
Toen verscheen het Christendom. Deze godsdienst huldigde een opvatting van
den mensch die hem tot een vernieuwd en verdiept inzicht bracht in de concrete,
transcendente waarden van het gezin, van het beroep, van de gemeenschap, van God.
Het was de godsdienst van de Menschwording, van de Incarnatio. Hij leerde niet de
vlucht uit het reëele in een chimerische eenzaamheid van den ontwortelden geest
met een onpersoonlijke godheid. Hij leerde dat God was mensch geworden, dat Hij
deze aarde had betreden, met menschelijke beenderen en menschelijk vleesch die
geen schijn-omhulsel waren van zijn Godheid, maar met die Godheid vereenigd
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waren in de eenheid van Christus' persoonlijkheid. Hij leerde weer de heiligheid van
het stoffelijke, van het water dat van de zonde zuivert, van de olie die de ziel sterkt
en geneest, van het brood en den wijn die overgaan in het lichaam en in het bloed
van den Heer. Het Christendom leerde weer de concrete plichten van den man, de
vrouw, het kind in de levende eenheid van het gezin, de heiligheid van het beroep,
de broederlijke liefde als band van de gerneenschap en den eerbied voor een waren,
levenden God, een Vader. Hoe ver stond deze Vader niet van het bloedlooze
super-ééne van Plotinos!
Geen wonder dat het Christendom zich bliksemsnel verspreidde eerst in die lagen
van de hellenistische bevolking die de harde maar reddende werkelijkheid van de
objectieve waarden niet verleerd hadden. Hier trad hun met en in den godsdienst een
levensopvatting te gemoet waardoor de mensch uit de leegte van zijn waandroomen
werd teruggeroepen naar de werkelijkheid van zijn levenssituatie, van een chaotisch
gedrag naar een ware moraliteit.
Al wat zich niet bekeerde tot deze oude en door het Christendom herwonnen
levensopvatting verdween door eigen zwakheid. En toen de barbaren het uitgeputte
Rijk overrompelden waren de christelijke kernen sterk genoeg om den stoot op te
vangen en de jonge, nog gave krachten van de Germaansche stammen te kerstenen.
Zoo ontstond een nieuwe beschaving: die der Middeleeuwen.
Deze 'donkere tijden' worden gekenmerkt door een merkwaardig evenwicht
tusschen geest en leven, door de innige verbondenheid van den mensch met de groote
objectieve waarden. Er werd weliswaar dikwijls genoeg gezondigd tegen de wetten
van het christelijk huwelijk, maar men erkende het en men ging op bedevaart om de
goddelijke vergiffenis te ontvangen. Men trachtte het wangedrag niet goed te praten
door een ideologie als die van de rechten der liefde. De arbeider bekleedde in het
beroep zijn organische functie; het bedrijf werd om zichzelf bemind; het verdiende
geld werd besteed van een bij den stand passend onderhoud; de zin van den arbeid
en zijn noodzakelijkheid werd onmiddellijk ingezien. De gemeenschapsgedachte
verloor zich niet in een onzichtbaren staat of in een klas. Zij wortelde in de trouw
aan een zichtbaren heer, in de verbondenheid met menschen die onder dezelfde
vaandels streden niet voor de vrijheid van de wereld maar voor hun eigen concrete
vrijheden. En dat alles werd bezield en samengehouden door een reëelen, levenden
godsdienst, door een cultus die de seizoenen van het jaar en de uren van den dag
rhythmeerden, dien men gewaar werd in het kruisbeeld aan den weg, in het kleppen
van het angelusklokje, in de vaandels van gilden en broederschappen, in de wijding
van de akkers, in de processies en de bedevaarten, bij het ontvangen van de
sacramenten, in honderde zichtbare, concrete teekens en handelingen waarin door
den middeleeuwschen mensch de spontane erkenning werd uitgedrukt van een
absolute, reëele en hoogste Waarde, die al de overige waarden fundeert en bezegelt.
De rationalistische critiek van het nominalisme luidde het verval in van de
middeleeuwsche beschaving. Heel die middeleeuwsche traditioneele orde scheen
voor een weggeloopen monnik als Occam niet rationeel genoeg. De synthese tusschen
geest en leven was niet doorzichtelijk genoeg voor het ontledend verstand. Spiritueelen
en allerhande ketters wilden een 'gezuiverd', d.i. een ontworteld Christendom, waarin
alleen de geest
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zou zegevieren. De eenheid tusschen Kerk en Keizerrijk, de eenheid van de
Christenheid tenslotte, wilde Marsilius van Padua verbroken zien en vervangen door
een rationeel soeverein staatsgezag eenerzijds en een louter geestelijke Kerk
anderzijds.
Het is echter met de Renaissance dat het rationalisme in onze beschaving voor
goed is doorgebroken. Door denkers als Giordano Bruno wordt de mensch ontworteld,
van alle natuurlijke bestaansvoorwaarden losgemaakt. Voor hem is het menschelijk
verstand één met God, vrij als God, en bijgevolg zweeft het hoog boven elk beperkend
en noodzakelijk levensverband. De zelfvergoding eenerzijds met haar afstootelijken
hoogmoed en de lage immoraliteit van vele helden der Renaissance anderzijds
demonstreer en het succes van het vernieuwde neo-platonisme en de ontwrichting
van menschelijk gedrag en levensvisie.
Vier eeuwen zijn verstreken sinds het rationalisme triomfantelijk in de Westersche
beschaving doorbrak. De groote bewegingen die gedurende dezen tijd door onze
cultuur heensloegen, verbreedden de kloof tusschen de rede en de levende
werkelijkheid. Eerst kwam het protestantisme dat het Christendom in zijn wezen
aantastte met zijn leer over de onzichtbare Kerk, alsof ieder geloovige door een louter
geestelijk contact met God, zonder de tusschenkomst van een zichtbaren cultus,
zonder de reëele godsdienstigheid die in de goede werken geborgen ligt, het ideaal
van den godsdienst kon verwezenlijken. Daarna kwam de Fransche Revolutie met
haar verblindende idealen van Vrijheid, Gelijkheid en Broederlijkheid, die uitliepen
op een ondragelijken staatsdwang, de meest schreeuwende ongelijkheid en een
onafzienbare reeks van oorlogen. Dan volgde de marxistische klassenstrijd die de
liefde voor het beroep doodde en de sociale betrekkingen vergiftigde. Tenslotte werd
de wereld beheerscht door een onontwarbaar kluwen van elkaar tegensprekende,
onbruikbare idealen, echte rationeele idolen, waarvoor de eenen met een krampachtig
fanatisme strijden terwijl de anderen, ze latend voor wat ze zijn, zich met een geestloos
genot tevreden stellen. De zin voor werkelijkheid, voor eenheid van denken, voelen
en doen, voor menschelijke plichtsvervulling, voor liefde tot de waarheid ging
intusschen meer en meer verloren.
***
Indien bijgevolg de toestand zoo geworden is zooals wij hem bij het begin van
deze bladzijden schetsten, indien de rationeele techniek toegepast op de verschillende
gebieden van de beschaving als gevolg heeft deze beschaving ten val te brengen, dan
is dat niet aan die rationeele techniek zelf te wijten, maar aan het feit dat zij wordt
toegepast door en op menschen welke, misleid door een onmogelijk vrijheids- en
onafhankelijkheidsideaal, eiken zin voor de concrete situatie van den mensch en voor
de reëele eischen van zijn bestaan verloren hebben. Al de pogingen om zijn lot te
verbeteren keer en zich tegen hem omdat hij denkt ze te kunnen aanwenden voor het
onmiddellijk bereiken van onbereikbare idealen: onbereikbaar daar het alleen maar
ideeën zijn die niet wortelen in de levensnoodwendigheden. De eugenetiek, de
economische ordening, de sociale verzekeringen, de staatsinstellingen, de
internationale conferenties, de kunsttheorieën, de opvoedkundige systemen, de
gezondheidszorg, de techniek, de radio, de pers, de film zullen alleen dan aan
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onze beschaving ten goede komen wanneer de mensch al deze rationeele middelen
in dienst zal stellen van de objectieve waarden die zijn persoonlijkheid voeden: in
dienst van het gezin, van het beroep, van de gemeenschap, van de godsdienstige
levenshouding. Zooniet, zullen ze onverbiddelijk doorgaan met die waarden te
vernietigen en den mensch den chaos in te jagen.
***
Wanneer we de reeds aangerichte schade overschouwen mogen we ons afvragen
of er nog eenige hoop bestaat dat de huidige mensch zich zal bezinnen en zich aan
de eeuwige wetten van zijn bestaan onderwerpen zal.
Twee lichtpunten in het overigens somber tafereel laten ons toe die hoop te
koesteren. Het eerste is de nood waarin het rationalisme zelf ons gedreven heeft. De
nood plaatst ons naakt tegenover de harde werkelijkheid. Hij is tenminste reëel en
doet ons de waarde ontdekken van hetgeen we verloren hebben. De werkloozen
roepen om arbeid en om brood. Ze zijn niet langer te paaien met beloften van
gelijkheid en van algemeenen overvloed. De vruchtbare landen en braakliggende
gronden eischen jonge krachtige armen en worden niet omgeploegd met theorieën
over de rechten van het individu. De menschen, die staan voor hun tot puin geschoten
woning, vragen naar een onderdak en niet op de eerste plaats naar den eeuwigen
vrede. In den nood blijkt het zonneklaar dat rationeele idealen schimmen zijn en dat
alleen een verstandige onderwerping aan de eeuwige wetten van de werkelijkheid
redding brengt.
Een tweede lichtpunt is het voortbestaan van min of meer uitgebreide kernen van
menschen die het geestelijk contact met de werkelijkheid, eeuwen rationalisme ten
spijt, niet verloren hebben en die zich met liefde onderwerpen aan de objectieve
wetten van het bestaan. Zij weten nog wat trouwe plichtsvervulling in de concrete
levensomstandigheden beteekent voor de waardigheid en ware grootheid van den
mensch, voor de moraliteit van een volk, voor de werkelijke menschelijke vrijheid.
Deze kernen vindt men vooral, hoewel niet uitsluitend, bij diegenen die leven in den
geest van het Katholicisme. Deze godsdienst, waarvan het vleeschgeworden Woord
de kern is, heeft hen behoed voor de rationalistische vergoding van de rede; door het
sacramenteel karakter van het Katholicisme hebben zij den eerbied behouden voor
de nederige realiteit der stoffelijke dingen; in de H. Mis hebben zij de waarde geleerd
van het offer en van de liefde. De katholieke moraal heeft hun steeds gewezen op
het belang der dagelijksche plichten tegenover het gezin, het beroep, het vaderland
en God. Het beleefde Katholicisme ontwikkelt den zin voor het concrete, voor de
waarde van de doorzielde stof, voor den geest in de stof. Het is een godsdienst van
synthese, en wie zich aan deze bron heeft gelaafd zal ook als vanzelf in de natuurlijke
orde den eerbied hebben bewaard voor de objectieve waarden waarin de mensch als
het ware ingelijfd, 'geincarneerd' is. De liefdevolle overgave aan een transcendenten
plicht is voor den katholiek vanzelfsprekend, daar hij ze voortdurend voor oogen
heeft in het voorbeeld van Christus, den Godmensen.
Misschien is het uur dezer élite-menschen geslagen. Door hun eenvoudig
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en lichtend voorbeeld kunnen ze aan de door het rationalisme ontredderde en door
den nood ontvankelijk geworden menschheid den weg wijzen naar de eeuwige
waarden van het gezin, het beroep, de gemeenschap, God. In de nederige vervulling
van den dagelijkschen plicht in volledige en liefdevolle overgave aan die waarden
ligt op dit oogenblik de eenige hoop op redding voor de bedreigde beschaving1.

1

Dit schijnen mij de grondgedachten te zijn die M. De Corte in den breede ontwikkelt in zijn
twee lijvige werken. Wellicht heb ik hier en daar het algemeen aspect van zijn gedachtengang
eenigszins gewijzigd en vooral het pessimisme van den schrijver ietwat gemilderd. Een totale
vernietiging van onze beschavingswaarden schijnt hem niet uitgesloten.
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Werkonwilligheid en arbeidslust
door P. Dr N. Devolder O.F.M.
(Vervolg)
3. Welwillendheid en geest van samenhoorigheid
Onder de traditioneele motieven, die de arbeidsbereidwilligheid bevorderen, legt M.
Weber1 bizonder den nadruk op de patriarchale verhoudingen tusschen arbeider en
heer of eigenaar, die voornamelijk in de landbouweconomie en de huiseconomie een
affectueuze toewijding bevorderen en als gevolg daarvan de werkzaamheid gunstig
beinvloeden. Deze affectieve bereidwilligheid ging in de moderne industrie
grootendeels te niet, gedeeltelijk door de gewijzigde verhoudingen, die als gevolg
van de moderne organisatie en rationalisatie arbeider en eigenaar van elkander
vervreemdden, gedeeltelijk ook door de liberale en socialistische theorieën en den
tot verbittering voerenden klassenstrijd. De vraag is echter of er ook in de moderne
organisatie van het personeel geen gelegenheid bestaat om in andere vormen de
vroegere affectueele verhoudingen en de daaruit voortvloeiende
arbeidsbereidwilligheid te doen herleven. Totnogtoe hebben de Belgische industrieelen
hun aandacht al te uitsluitend gewijd aan de technische rationalisatie; alleen in de
grootste en meest vooruitstrevende ondernemingen werd een begin gemaakt met de
wetenschappelijke organisatie van het personeel, met de wetenschap en de kunst om
de menschen, die in het productieproces betrokken zijn, te leiden naar de eischen
van hun individueele, psychologische gesteltenissen. In deze organisatie ligt nochtans,
naast talrijke andere economische en sociale voordeden, de mogelijkheid om bij de
arbeiders een sterk gevoel van verbondenheid met hun fabriek of werkhuis te wekken
en den affectueuzen arbeidszin, die volgde uit de traditioneele genegenheid voor den
patroon, te doen herleven.
De eerste voorwaarde om onderling vertrouwen en wederzijdsche genegenheid te
scheppen is een nieuwe opvatting van de rol der leidende functies in het bedrijf; de
overtuiging moet ingang vinden dat elke directieve arbeid steeds het belang van de
ondergeschikten in het oog moet houden. Het is niet voldoende in een onderneming
sociale assistenten op te nemen, die zich uitsluitend met de sociale diensten belasten,
doch alle technische, commercieele, administratieve functies moeten 'gehumaniseerd'
worden, moeten het menschelijk belang samen met het economisch belang behartigen.
Zoo zal de overste, die de bewegingen standardiseert, er op letten, dat hij de arbeiders
niet tot overspanning dwingt, de chef van een 'planning' zal de noodige rusttijden
voorzien; de bestuurder van een handelszaak zal geen waren verhandelen, die een
zedelijk vergif zijn voor zijn bedienden. Alle bedienden zonder onderscheid, alle
ingenieurs, alle directeurs, alle patroons moeten de bezorgdheid voor den mensch
boven elke andere bekommernis stellen.

1

M. WEBER, Wirtschaft und Gesellschaft, Tübingen, 1925, blz. 87.
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Dit is het ideaal dat echter totnogtoe bij ons heelemaal werd verwaarloosd, of, als er
een poging in die richting werd gedaan, was het op zulke wijze dat ze als een
caricatuur aandeed. Hier ligt een der voornaamste redenen der sociale mistevredenheid
en der onwilligheid van de vooroorlogsche arbeiders. In hoeveel ondernemingen
waren ingenieurs die naar een vaste betrekking dongen, niet verplicht een proef van
hun bekwaamheid te leveren, die veelal hier op neerkwam, dat zij den tijd voor een
bepaalde productie met enkele minuten konden verminderen? Dat hierbij weinig
aandacht werd geschonken op den psychologischen en den physieken weerslag op
de arbeiders ligt voor de hand. In andere ondernemingen werd de bediening van
meestergast, porion of brigadier, bij voorkeur toevertrouwd aan brutale, sterke kerels,
die de arbeiders door scheldwoorden en dreigementen konden terroriseeren. 'De
porions', zegde een oude mijnwerker, 'waren allemaal zotten!'
Op die manier kon het rendement stijgen, maar tegelijk werd de arbeid tot een
hatelijke slavernij verlaagd, werd wraakzucht en weerzin aangekweekt, die zich
regelmatig in werkstakingen en andere onlusten ontlastten. Een autoriteit, die van
haar macht misbruik maakt, ondergraaft haar eigen grondslagen en is de oorzaak van
conflicten, die oneindig meer economische schade berokkenen dan de voordeden,
die aanvankelijk op de onwettige handelwijze zijn gevolgd.
Meer dan de andere bedrijfsleiders zal de 'meestergast' van een socialen geest
moeten doordrongen zijn. Het eigen kenmerk van deze functie is juist het direct en
voortdurend contact met de werklieden, zoodat de invloed van de hoogere leiding
grootendeels van de houding der meestergasten afhankelijk is. Dit wordt belangrijker
naarmate de moderne industrieën een steeds grooter uitbreiding nemen, zoodat de
patroons of de directeurs geheel onbekwaam worden om persoonlijk met hun vele
honderden arbeiders in contact te komen. In zulke gevallen ziet de werkman niet
langer den 'patroon', er bestaat voor hem niets anders meer dan 'de onderneming en
haar chefs' en van deze chefs kent hij alleen de meestergasten. De arbeider zal de
onderneming beoordeelen, niet zoozeer naar de sociale diensten, door speciale
assistenten bewezen, als naar de wijze, waarop de meestergasten zich te zijnen
opzichte gedragen. De genegenheid en de houding van den arbeider zullen dus
afhangen van de gedragslijn, die de meestergasten jegens hem volgen. Het is daarom
van kapitaal belang, dat hier een evolutie plaats grijpe, die in plaats van de nog altijd
gebruikelijke empirische en lukrake aanstelling, er een gespecialiseerde vorming aan
de meestergasten zou worden verstrekt en dat hun al te veelzijdige bedieningen, die
bij geen mogelijkheid door één persoon zijn uit te voeren, zouden worden verdeeld
en aan verschillende meestergasten toevertrouwd1
De tweede voorwaarde tot het verkrijgen van een solidariteitsgevoel, dat de
arbeiders aan de onderneming bindt en hen tot werkzaamheid aanspoort, is de
bestendigheid van hun werk en de zorg, die besteed wordt aan hun introductie en
hun promotie.
De moderne industrie heeft zich in veel gevallen vrijgemaakt van de

1

Verdere inlichtingen over de opleiding van meestergasten en de wetenschappelijke verdeeling
van hun functies bij: J. COLARD en P. MAHIEU, op. cit., blz. 302-334. - G. TR. W. MAES,
Opleiding van Bazen en van Personeel voor overeenkomstige functies, waarin leiding moet
worden gegeven, Nederlandsch Instituut van Efficiency, Den Haag.
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behoefte aan gespecialiseerde arbeiders; door een ver doorgedreven mechanisatie
kunnen ongeschoolde werkkrachten specialisten vervangen, zoodat een rudimentaire
voorbereiding volstaat en de werkgever altijd gelegenheid heeft om arbeiders af te
danken en er nieuwe aan te werven. Zoowel voor den arbeider als voor den
ondernemer levert dit ernstige bezwaren op. Voor den eerste beteekent het
voortdurende onzekerheid, en een altijd dreigend gevaar voor afdanking; voor den
tweede beteekent de voortdurende afwisseling van arbeiders, door de Amerikanen
'turn-over' genaamd, een aanzienlijk economisch verlies, terwijl de onbestendigheid
van de arbeidskrachten den geest van solidariteit en hartelijke toewijding geheel
oplost. Dit laatste punt verdient bizondere aandacht. Hoe kan een onderneming in
de actueele omstandigheden er in slagen de arbeiders met een hechten band aan zich
te verbinden en de vroegere patronale solidariteit te doen herleven? Wellicht kunnen
juridische maatregelen op dit punt, aanvankelijk ten minste, heel nuttig zijn. De eisch
van het A.C.W., dat de wetgeving de stabiliteit van den arbeid zou verzekeren door
het bepalen van de opzeggingstermijnen, die in duur zouden toenemen naarmate de
betrokken arbeider langer aan de onderneming verbonden was, zou niet alleen de
stoffelijke bestaanszekerheid van den arbeider verbeteren, maar ook een gemis van
waardeering wegnemen, dat het solidariteitsgevoel met de onderneming ten zeerste
benadeelt. Daarom zullen goed ingelichte ondernemers deze maatregelen gretig
onthalen; hun bewegingsvrijheid wordt weliswaar beperkt, maar in ruil daarvoor
verkrijgen zij de toewijding van hun arbeiders. Het ware zelfs wenschelijk, dat
vooruitstrevende ondernemingen de wet vóór zouden gaan en hun arbeiders een
vooropzeg zouden toekennen en hun aldus een relatieve stabiliteit verzekeren, die
des te meer indruk zou maken, daar zij geheel uit eigen beweging wordt toegekend.
Meer dan van een officieele wetgeving mag op dit gebied verwacht worden van
de wetenschappelijke organisatie van den arbeid. Onder de talrijke elementen, die
in deze methodes de goede gezindheid der arbeiders bevorderen, moet bizonder den
nadruk gelegd worden op de drie volgende punten: 1o de wijze waarop de nieuwe
arbeider wordt ingelijfd, 2o de zorg, die hem blijvend omgeeft, 3o de promoties, die
hem in het vooruitzicht worden gesteld.
Het eerste contact van een arbeider met een onderneming oefent een sterken
invloed uit op geheel zijn verder gedrag. Het valt daarom te betreuren, dat nog zooveel
ondernemers zich aan de nieuwelingen weinig gelegen laten: zij ontvangen een
oproepingsbericht, worden naar een bepaalden meestergast verwezen, die hen met
zoo weinig mogelijk uitleg en formaliteiten aan het werk ziet te krijgen. Van meet
af doet de onderneming zich voor als een onverschillige, harde realiteit, die den
arbeider alleen kent als werkkracht en die verder zoo weinig mogelijk omgang met
hem verlangt. Van sympathie, solidariteit, kan er in zulke omstandigheden nauwelijks
sprake zijn. Een goede inleiding van het nieuwe personeel mag zich niet beperken
bij enkele slordige inlichtingen aangaande het te volbrengen werk en het toegezegde
loon, zij tracht een gunstigen indruk te wekken en den wil tot affectieve samenwerking
te bewegen. Om dit te bereiken zullen alle functionarissen, die met den nieuweling
in aanraking komen, de grootste welwillendheid aan den dag leggen en hem dadelijk
op zijn gemak stellen. Vervolgens tracht men den nieuweling eenig begrip van de
onderneming bij te brengen, men verhaalt hem de geschiedenis van de fabriek,
verklaart hem den aard en het nut van de producten, laat hem een
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geleid bezoek brengen aan de verschillende afdeelingen, soms stelt men hem een
cataloog met photographieën ter hand van het werkhuis en de producten, of geeft
een cinematographische voorstelling van de werkzaamheden.
Dit eerste contact kan worden aangevuld door een reeks maatregelen, die er op
berekend zijn het vertrouwen van de arbeiders blijvend te winnen. Deze reeks
maatregelen, door de Amerikanen 'follow-up', genoemd, bestaat in een herhaalde
contactname van de directie met de werklieden van de onderneming, waarin deze
laatsten gelegenheid vinden om hun moeilijkheden bekend te maken. Op die wijze
verneemt de directie of den arbeider het hem passende werk werd toegewezen, wat
den arbeidswil in ruime mate bevordert en zij leert bovendien de affectieve
hinderpalen kennen, die de werkzaamheid remmen. In veel gevallen bereiken de
arbeiders hun normaal rendement niet, omdat zij vreezen niet goed te werken,
nuttelooze inspanningen te doen. een verhoopte promotie te moeten missen, enz. Het
staat buiten kijf dat zulke angstgevoelens het arbeidsrendement in aanzienlijke mate
verminderen, zoodat hun bestrijding zoowel den arbeider als de onderneming ten
nutte komt. Daarom zal een afgevaardigde van het bestuur, desgevallend een
gespecialiseerd 'interviewer', een onderzoek instellen naar het al of niet bestaan van
dergelijke psychologische moeilijkheden en van hun oorsprong, om daarna de noodige
maatregelen te nemen, waardoor zoowel het geluk van den arbeider als het rendement
van den arbeid gebaat wordt.
Naast andere, economische motieven is dit een van de redenen, waarom groote
ondernemingen den werkman ook buiten het werk volgen en sociale assistenten
aanstellen, die het familieleven, de ontspanning, zelfs de religieuze en politieke
houding van de arbeiders moeten controleeren. Dat zulke sociale diensten nuttig
kunnen zijn en talrijke scheeve situaties, die de werkzaamheid hinderen, kunnen
recht zetten, is meermalen door de ervaring bewezen. Het is een bekend feit dat een
voorbeeldige vrouwelijke arbeider plotseling zonder blijkbare reden talrijke en
ernstige fouten maakte, uit de ondervraging bleek achteraf, dat huiselijke
moeilijkheden haar geest in beslag namen; na enkele huisbezoeken van een sociale
assistente was de vrede hersteld, wat de arbeidster haar vroegere handigheid
onmiddellijk terugschonk.- Hierin schuilt nochtans een niet te onderschatten gevaar.
Sommige groote ondernemingen drijven de controle van hun bedienden en arbeiders
zoover, dat het erg veel op spionnage begint te lijken; voor iederen bediende of
werkman hebben zij een 'fiche', waarop niet alleen hun houding in de fabriek of het
bureel, maar ook hun huwelijksleven, hun gedrag, de opvoeding van de kinderen en
duizend andere intieme details genoteerd staan. Al levert zulke wetenschap
ontegensprekelijk economische en psychologische voordeden op, toch kan niet genoeg
worden gewaarschuwd tegen die brutale inmenging van een louter economische
instelling in de intiemste menschelijke aangelegenheden. Wij staan hier voor een
frappant voorbeeld hoe de stoffelijke rationalisatie geleidelijk beslag legt op den
heelen persoon, hoe ze zelfs de delicaatste en dierbaarste realiteiten van gemoed en
geest misbruikt tot baatzuchtige doeleinden. Met recht verafschuwt ons volk de
politieke dictatuur om haar onbegrensde en onduldbare aanslagen op den persoon
en op het gezin, maar een economische dictatuur, door steeds verder om zich heen
grijpende grootbedrijven, is wellicht evenzeer te duchten.
Om dezelfde reden past hier een waarschuwing tegen de zoogenaamde
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sociale werken, die door de onderneming worden opgericht. Het betreft hier
instellingen, die niet rechtstreeks gericht zijn op een verhooging van het rendement
maar op het persoonlijk familiaal en sociaal welzijn van de arbeiders. We bedoelen
geenszins die industrieelen af te keuren, die tot het oprichten van sport- en
zangvereenigingen, enz. besluiten mede om den gunstigen invloed, die zulke
organisaties op de mentaliteit der arbeiders en op het rendement van den arbeid
uitoefenen. Waar de arbeider bemerkt, dat de onderneming iets tot zijn voordeel
onderneemt, wat niet door het arbeidscontract werd voorzien, zal hij ook
gemakkelijker bereid zijn om het bedrijf met overtuiging te dienen. Voegt daarbij
dat zulke werken de kameraadschap tusschen de arbeiders in de hand werken, het-geen
weerom de hartelijke samenwerking op de fabriek vergemakkelijkt en het rendement
in hooge mate vergroot. - Naast die economische en psychologische voordeden staan
ook sociale gevaren van niet te onderschatten beteekenis. Zonder te spreken over de
grieven van de werkliedensyndicaten, die in deze patronale instellingen een bedreiging
zagen voor zichzelf en voor de heele syndicale organisatie, moet bizonder gewezen
op de uithuizigheid, die sommige recreatieve werken kunnen meebrengen; - op het
gevaar voor het familieleven, wanneer andere sociale diensten, door al te groote
voordeelen de huismoeders uit het gezin lokken; - en eindelijk op den neutralen
laïciseerenden geest, die deze op zuiver economische grondslagen berustend
organismen moet verspreiden. Dit laatste gevaar is niet zeer actueel, maar kan in een
nabije toekomst van zeer ernstigen aard worden. De overgroot e meerderheid der
economische instellingen willen geen ander dan het economisch standpunt huldigen,
alle ideologische en religieuze idealen worden - met uitzondering van enkele,
uitzonderlijke op religieuzen grondslag geschoeide ondernemingen - radicaal uit het
bedrijf en dus ook uit de daarvan afhankelijke werken geweerd, zoodat het
invloedsgebied van den godsdienst steeds nauwer wordt ingeperkt. Werden dergelijke
sociale werken in alle ondernemingen opgericht, dan zou heel het maatschappelijk
leven, om economische belangen gecentraliseerd, totaal buiten het bereik. vallen van
den godsdienst en dienvolgens ook van de moraal. Samen met den Staat, met zijn
ergerniswekkende neutrale houding, zou de massa neutrale vereenigingen een
areligieuze atmosfeer scheppen, die snel het heele menschelijk leven zou inpalmen
en het geestelijk leven buiten de dagelijksche belangstellingscentra zou sluiten. Per
slot van rekening zou de godsdienst worden teruggedrongen in een verwijderde
uithoek van de maatschappij en van het persoonlijk bestaan.
De maatregelen voor een goede contactname, een redelijke, psychologische, sociale
zorg, het 'follow-up' en de sociale diensten zullen nooit volledig het beoogde resultaat
bereiken, tenzij ze aangevuld worden door een goede regeling der promoties. Als de
arbeider opmerkt, dat het beheer de noodige elementen om de vacante posten te
bekleeden, niet buiten, maar in de onderneming zelf gaat zoeken, zal hij zich
inspanningen getroosten om de vereischte technische vaardigheid en de gewenschte
moreele hoedanigheden te verwerven. Dit begunstigt onmiddellijk den onderlingen
wedijver in gunstigen zin en bevordert een voor het rendement zoo gunstigen geest
van solidariteit met de onderneming.
Naast een geest van onderlinge genegenheid en trouw, die door een oordeelkundige
toepassing van deze verschillende maatregelen wordt opgewekt, blijft nog een ander
goed gevolg te vermelden, dat eenigszins de nadeelen van de arbeidsverdeeling goed
maakt. Sommigen zien met
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heimwee terug naar den tijd, toen een ambachtsman het gansche product heelemaal
persoonlijk vervaardigde en met een gevoel van fierheid zijn naam onder het
afgewerkte stuk mocht schrijven. De arbeiders in de fabrieken hebben niet langer de
gelegenheid om persoonlijk mooie werken te scheppen; de producten zijn collectief,
niemand kan ze de 'zijne' noemen. - Doch in geval de onderneming een geest van
samenhoorigheid tusschen leiders en arbeiders en tusschen de arbeiders onderling
weet te wekken, zal het haar mogelijk zijn het gevoel van eigen fierheid, van het 'ik',
over te brengen op een gemeenschappelijke fierheid, op het 'ons'. Was vroeger het
gevoel van eigen fierheid een factor van energie en werklust, nu kunnen energie en
werklust uit een gevoel van gemeenschappelijke fierheid groeien. Dat zulks mogelijk
is, bewijst de uitbundige blijdschap, die de leden van een footbalclub in hun
gemeenschappelijke prestaties vinden, de fierheid der leerlingen van een vermaard
kunst atelier, de toewijding aan het gemeenschappelijk werk van zooveel onbekende
kathedraalbouwers in de middeleeuwen. De moderne grootbedrijven, met hun
wonderbare techniek, hun prachtige producten, hun imponeerende gebouwen en
machines bevatten ten overvloede alle elementen om in de arbeiders een gevoel van
collectieve fierheid te wekken, die een niet te onderschatten bron wordt van werklust.
Gepensionneerde arbeiders blijven steeds ten nauwste contact houden met 'hun'
fabriek, het nieuws uit 'hun' fabriek interesseert hen boven alles, Limburgsche
mijnwerkers roemen op de moderne installaties hunner mijnen, enz. Alleen de
onnatuurlijke klassenstrijd is in staat geweest die collectieve vreugde in een
geforceerden weerzin te doen overslaan; schep een goede organisatie van het
personeel, welwillende verhoudingen tusschen bazen en onderhoorigen en zij zal bij
den prikkel tot arbeid, die reeds uit die organisatie voortvloeit, nog een nieuwen
prikkel voegen, den prikkel van de collectieve fierheid op het gemeenschappelijk
bedrijf en op de gemeenschappelijk vervaardigde producten.

4. Toeeigening van de productiemiddelen en zelfbeschikking
Beide factoren, de toeeigening van de productiemiddelen en de zelfbeschikking,
worden gewoonlijk samen behandeld, omdat zij onderling in nauw verband staan en
omdat verscheidene theorieën ze vereenzelvigen. Alhoewel er eenig onderscheid
noodzakelijk is, toch springt beider verwantschap in het oog, de eigendom der
productiemiddelen is een onmisbare voorwaarde om zelf over het verloop van den
arbeid te kunnen beslissen. Hier ligt b.v. de verklaring van de buitengewone resultaten
van het kleinbedrijf, in het bizonder van de kleine landbouwondernemingen. Die
kleine bedrijven kunnen zich slechts in stand houden ten koste van een uitzonderlijke
werkzaamheid en ver doorgedreven besparingen in het huishouden, maar de
landbouwer vindt den moed tot zulk een hard leven in de gedeeltelijke zelfstandigheid,
die hij als kleine eigenaar of pachter geniet1.
Kunnen de groote ondernemingen, gebaseerd op het salariaat, dezen

1

1. M. WEBER, Wirtschaft und Gesellschaft, Tübingen, 1925, blz. 87.
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prikkel tot arbeidswil aanwenden? Blijkbaar niet. De productiemiddelen behooren
aan vreemden toe en de arbeiders hebben alleen de bevelen van het beheer uit te
voeren. Er bestaan evenwel plannen om dit stelsel op te heffen, de ondernemingen
te nationaliseeren en ze in collectief eigendom aan den Staat en dus onrechtstreeks
aan de arbeiders toe te kennen. Of dit eenige verbetering zou brengen valt nog te
betwijfelen. De Communisten hebben, in theorie ten minste, een Staat zonder klassen
opgericht, maar van een industrie zonder loonen is geen spoor te bekennen. Juist
zooals in een kapitalistische maatschappij worden de arbeiders betaald per uur, per
stuk of met premiën; het gansche apparaat van dwang en aanmoediging werd in
Rusland bewaard en er zelfs nog strenger doorgevoerd. De dictatuur van het
proletariaat kan in geen geval worden gelijk gesteld met de heerschappij van alle
Proletariers; leiders en overheden bleken zoowel in het politiek als het economisch
leven onmisbare factoren. Het Communisme is een kapitalisme zonder kapitalisten,
de macht van de financiers wordt gebroken, maar de financies worden aan de absolute
staatsmacht overgeleverd. De arbeiders voelen zich evenmin eigenaar als vroeger en
hebben even weinig recht op zelfbeschikking. Ook op gebied van arbeidsvreugde en
arbeidsbereidwilligheid brengen Socialisme en Communisme geen oplossing.
Andere oplossingen, die vroeger een groot succes hebben gekend, beantwoorden
beter aan het beoogde doel, maar brengen toch geen radicale en zeker geen overal
toepasselijke oplossing. Zoo b.v. boden de 'productie-coöperatieven' aan hun
arbeiders de gelegenheid om zelf eigenaar te worden en als meesters over den eigen
arbeid te beslissen. Ongelukkiglijk zijn productie-coöperaties alleen leefbaar, wanneer
de extra-technische functies de bekwaamheden van een arbeider niet te boven gaan
en wanneer het kapitaal klein genoeg kan blijven om te worden samengebracht door
de spaarpenningen van de arbeiders of door leeningen, die ze kunnen aangaan. Niets
belet echter dat eenvoudige beroepen, zooals b.v. huisschilder werk, lastsjouwen in
de stations, enz. door zulke groepeeringen zou worden uitgebaat.
De pogingen om de arbeiders een deel in de winsten toe te staan, zooals de
'profit-sharing' en het actionariaat der arbeiders hebben de verwachtingen
gedeeltelijk te leur gesteld. Deze stelsels kenden aan de arbeiders een zeker procent
der winsten toe of stelden eenige acties tot hun beschikking in de hoop, dat het belang
van den arbeider met het belang van den ondernemer zou samensmelten en dat de
arbeider dan ook zou worden aangespoord om een maximum zorg aan zijn taak te
besteden. In de practijk echter doken zooveel sociale en economische moeilijkheden
op, dat het systeem steeds minder wordt toegepast. Ook voor de
arbeidsbereidwilligheid is het op een failliet uitgeloopen. Vooreerst geven deze
systemen den arbeider geen actief aandeel in het bestuur en de regeling van den
arbeid, hij blijft dus de passieve uitvoerder van andermans beslissingen en mist het
opwekkend besef, dat de ambachtsman of de kleine landbouwer ondervinden; wat
meer is, de deelname aan de winsten en het actionariaat verschuiven de geldelijke
premie naar een zoo verre toekomst, dat er nog nauwelijks van een invloed op den
arbeidswil sprake kan zijn. Het eenige middel om een hoog rendement te verkrijgen
is, aan iederen arbeider afzonderlijk, een onmiddellijke gratificatie in het vooruitzicht
stellen, overeenkomstig zijn vlijt en zijn bekwaamheid. Een belooning die door een
heelen groep moet verkregen worden en die men pas op het jaareind of
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na zes maanden kan in ontvangst nemen, ligt te ver van de dagelijksche
krachtinspanning af om ze effectief te beïnvloeden1.
Bestaat er dan geen middel om in de moderne industrie en het loonstelsel eenige
zelfbeschikking en medezeggingschap aan de arbeiders toe te kennen zonder aan
de eigendomsverhoudingen te raken? Kan er, m.a.w., van zelfbeschikking sprake
zijn, waar de productiemiddelen aan vreemden toebehooren.? Alle systemen, die de
zelfbeschikking der arbeiders afhankelijk hebben gemaakt van het eigendomsrecht
op de productiemiddelen, zijn ondoelmatig gebleken om den arbeidslust te prikkelen;
er kan echter ook een poging worden gewaagd om den werkman vrijer over zijn
arbeid te laten beschikken, zonder dat hem de eigendom van het productie-apparaat
wordt toegekend. Het gaat hier om het centrale probleem, want, goed beschouwd,
hangt de opvallende arbeidswil in het klein bedrijf meer af van de zelfbeschikking
dan van het eigendom der productiemiddelen. De malaise, die tusschen arbeiders en
werkgevers heerscht, is in de eerste plaats een gevolg van de verplichting voor de
arbeiders om zich aan een vreemde tucht te onderwerpen. De mensch schrikt van
nature terug voor een tucht, die hem van buiten af door anderen wordt opgelegd. De
daden, die een mensch uit vrije beweging stelt, bezitten een kracht, die honderdvoudig
alles overtreft, wat een opgelegde handeling vermag2. Of nu de productiemiddelen
aan den Staat toebehooren of aan een kapitaalbezitter, de moeilijkheid om te
gehoorzamen zal onverminderd blijven, zoolang geen hervorming in de
bestuursverhoudingen plaats grijpt. Het staat buiten twijfel, dat de ondernemer
onbetwist meester moet blijven, maar dit belet niet, dat de arbeider in sommige
aangelegenheden, waarin hij bevoegd is en die hem direct aanbelangen, een zeker
medezeggingschap zou worden toegekend. Waarom is het inderdaad noodig, dat
onze arbeiders door de wet in een toestand van onmondigheid worden gehouden?
Alhoewel het arbeidscontract op gelijkheid van de partijen werd gebaseerd, is de
werkgever alleen bevoegd om het werkhuisreglement naar eigen goeddunken te
veranderen. Hij mag een arbeider van een dagploeg naar een nachtploeg; overplaatsen,
mag hem naar een ander werk verzenden, dat minder betaald wordt, mag de openingsen de sluitingsuren aanduiden, enz. Van moreel standpunt uit, ware een
medezeggingschap van de arbeiders in deze vraagstukken oneindig veel beter;
terzelfder tijd zou dit de uitvoering der beslissing in aanzienlijke mate verlichten,
daar de arbeiders zelf hun actieve instemming hebben betuigd. Wat hier van het
werkhuisreglement wordt gezegd, kan toepasselijk zijn op talrijke technische en
sociale problemen, die het bedrijf stelt: hygiëne, versiering der gebouwen, oprichting
van sociale werken, regeling der grieven, bijleggen van conflicten, bestrijden van
werkongevallen, verbetering der machines, enz. Waar het niet mogelijk is alle
arbeiders dezelfde bevoegdheid in deze problemen toe te kennen, zou men zijn
toevlucht kunnen nemen tot collectieve lichamen, ondernemingsraden, waarin de
oudste en verdienstelijkste werklieden zitting hebben, wat echter niet verhindert, dat
aangaande bepaalde voorstellen, b.v. suggesties tot technische verbeteringen, volle
vrijheid aan alle individueele arbeiders zou gegeven worden3.
1
2
3

J. WACKWITZ, Loonstelsels in Theorie en Praktijk, Leiden, z.j.
H. DUBREUIL, Standards, Parijs, 1929, blz. 255.
Over de technische uitvoering van deze maatregelen zie J. COLARD en P. MAHIEU, op. cit.,
blz. 208-252, 366-378, enz.
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Een ondernemer, die in dezen zin de collaboratie van de werklieden toelaat en er
zelfs op aan stuurt, natuurlijk zooverre de ontwikkeling en de zedelijke waarde van
de arbeiders zulks toelaat, loopt een goede kans dat een geheel nieuwe mentaliteit
in zijn bedrijf opduikt, een mentaliteit van zelfvertrouwen, eensgezindheid,
gemakkelijk aanvaarden van onvermijdelijke offers, enz., die talrijke conflicten zal
voorkomen en den werklust ten zeerste begunstigen. De ondernemer zal van een
vreemde heerscher tot een vertrouwd medewerker worden, het bedrijf zijn karakter
van kazerne verliezen om de familiale verstandhouding te benaderen.
De vernieuwing van werklust en arbeidsbereidwilligheid vereischt geen
nationalisatie of collectivisme der bedrijven; waar een productie-coöperatie mogelijk
is, kan ze heel nuttig zijn, doch is ze niet mogelijk, dan zal een vooruitstrevende
onderneming, gebruik makend van de wetenschappelijke organisatie van het personeel,
een collaboratie weten op te wekken, die in ruime mate de voordeden van de
zelfbeschikking zal benaderen.

3. Idealistische motieven
Aan de tot hiertoe geschetste maatregelen ontbreekt nog een factor van
allesoverwegend belang: de hervorming van de mentaliteit en de ontwikkeling van
een gezonde arbeidsmystiek. Dat onze arbeidersklasse voor idealisme vatbaar is,
staat buiten twijfel; dat getuigen o.a. de volksjongens, die gedurende de bezettingsjaren
belangloos hun vaderland hebben gediend en die zich nu als vrijwilligers aanmelden.
De vraag is maar, welke idealen op een gezonde basis berusten. Gedurende de
bezetting werd propaganda gevoerd voor een communistische maatschappij; het
einde van den oorlog zou niet alleen den vrede, maar ook het 'rijk der broederlijkheid',
het Aardsch Paradijs van de arbeiders verwezenlijken. Het sociaal onbegrip van de
massa heeft deze utopieën een ruime kans geboden. Onbekend met de rijke
verscheidenheid van het maatschappelijk leven,zijn veel arbeiders de meening
toegedaan, dat een radicale staatshervorming, zoo noodig een kortstondige revolutie
of een 'groote avond', alle financieele, economische en sociale problemen zou
oplossen. Geheel onbekend met de beperkingen, die de economische werkelijkheid
en de overmachtige internationale gebeurtenissen opleggen, stelt de massa
onmogelijke eischen aan de regeering, verhindert de rustige werking van het
staatsbestuur en komt meer en meer onder invloed van revolutionnaire strekkingen.
Hierbij vindt zij steun bij zekere intellectueelen, die op sociaal gebied al niet veel
beter gevormd zijn. Zij hebben kennis gemaakt met een of andere collectivistische
staatstheorie, die hen des te meer begeestert naarmate zij simplistischer is en voelen
zich geroepen om de bestaande organisatie ten gronde af te breken en om op de
puinen van het oude een ideale, communistische maatschappij op te bouwen. Om
dit doel te bereiken schrikken zij voor geen middelen terug. Terwijl de min
ontwikkelde man van de straat rekening houdt met de inspraken van het gemoed en
van het gezond verstand, laten deze intellectueelen zich geheel verblinden door hun
utopische plannen en, daar zij deze beschouwen als onfeilbare redmiddelen voor het
volk, schrikken zij voor geen agitatie of sabotage terug. Alles moet wijken voor hun
politiek, zij wekken de ontevredenheid op, organiseeren werkstakingen, trachten de
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eiken aangroei van wanorde en opstandigheid als een nieuwe overwinning.
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Op zulken grondslag kan geen arbeidsidealisme worden gevestigd. Wil ons volk
opnieuw de grootheid en de vreugde van den arbeid ontdekken, zoo moet het vooraf
een sociale vorming ontvangen, waardoor het wordt gevrijwaard voor opruiers,
demagogen en revolutionnaire geesten, die op primaire geesten altijd een
onweerstaanbaren invloed uitoefenen.
Het wordt hoog tijd naast de technische vorming de sociale cultuur van de arbeiders
te bevorderen. In zijn Encycliek over het communisme wijst paus Pius XI nadrukkelijk
op de studie van de sociologie als op een middel om de dwalingen te bestrijden. 'Om
aan die sociale actie een grootere krachtdadigheid te verleenen is het hoog noodig
de studie van het vraagstuk der sociale orde in het licht van de leer der Kerk te
bevorderen en ze door onderrichtingen te verspreiden... Daarom is het zeer
noodzakelijk, dat men in alle rangen van de gemeenschap een meer intense sociale
vorming bevordert, welke aan de verschillende graden van de yerstandelijke
ontwikkeling beantwoordt'.
Een aangepaste sociale vorming is de basis voor elke gezonde sociale hervorming
en voor een duurzame mystiek van den arbeid. Heeft het volk eenmaal de complexiteit
van de sociale verschijnselen begrepen, heeft het een duidelijk besef van de
solidariteit, die alle economische en politieke factoren, alle klassen en standen van
de maatschappij verbindt, dan zal het ook bekwaam worden om de grootheid en de
vreugde van het oude, christelijk arbeidsideaal te waardeeren. In dit ideaal worden
alle motieven, waaruit de liberale en socialistische theorieën hun kracht hebben geput,
opgenomen en ontdaan van dwalingen en eenzijdigheden om ze daarna te verheffen
in het kader van de eeuwige waarden; de individueele en sociale, materieele en
cultureele voordeelen van den arbeid worden in een heerlijke synthese met het eeuwige
en goddelijke vereenigd.
Dikwijls heeft men de christelijke wereldbeschouwing er een verwijt van gemaakt,
dat zij weigerde den arbeid als het hoogste goed en als een hoogste doel te huldigen,
dat zij den arbeid als een straf Gods durfde voorstellen. De waarheid is nooit een
hinderpaal voor het goede! Ook deze christelijke waarheden verhinderen geenszins,
dat onze opvatting van den arbeid en zijn doel tot een ideaal kunnen worden, dat in
dynamische kracht verre al de overige arbeidsmystieken overtreft. De Kerk leert niet,
dat de arbeid een straf is, - ook in het Paradijs moesten onze eerste ouders arbeid
verrichten, - maar zij verklaart alleen, dat de arbeidslast ende arbeidspijn een gevolg
is van de zonde. Dit werpt een licht op het mysterie van het arbeidslijden, maar tast
den arbeid in zijn wezenlijke bestanddeelen niet aan. De arbeid is de hoogedele
activiteit van den mensch, die Gods wereldplan helpt verwezenlijken, Gods uiterlijke
eer bevordert en terzelfder tijd in den dienst staat van alle groot-menschelijke waarden:
evenmensch, gemeenschap, vooruitgang en beschaving. Het religieuze ideaal is de
sterkste aansporing tot arbeid, het vereenigt alle natuurlijke arbeidsmotieven tot een
gesloten geheel en verheft ze alle tot een bovenmenschelijke waardigheid1.
Dit religieuze arbeidsideaal is meer dan een louter godsdienstige of wijsgeerige
aangelegenheid; waar ons volk nog zoozeer voor religieuze waarden toegankelijk is,
zal het van kapitaal belang blijken, dat men deze religieuze kracht voor den heropbouw
van ons land ten nutte maakt. Hier ligt een
1

Een vollediger voorstelling in mijn boek: De Ethiek van den Arbeid, Antwerpen, 1942, blz.
200-206.
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grandiooze taak voor het godsdienstig onderwijs, de katholieke jeugdgroepeeringen
en de ontwikkelingsafdeelingen van het Werkersverbond; zij zijn geroepen om de
zedelijke en idealistische vernieuwing bij het interessantste gedeelte van onze
arbeidersmassa door te voeren en daardoor een definitieve bijdrage te leveren tot den
economisch-socialen heropbouw van ons land.

Besluit
Het herstel van den arbeidszin veronderstelt zoowel organisatorische als moreele
hervormingen, die gelijktijdig moeten worden doorgevoerd. Wanneer organisatorische
maatregelen worden getroffen, die niet dadelijk op eene moreele vernieuwing kunnen
steunen, zullen ze fataal verkeerd worden begrepen of op een catastrofale manier
worden toegepast; maar ook omgekeerd, evolueerende opvattingen kunnen nooit
voldoende uitbreiding nemen, wanneer de evolutie van de instellingen er geen gelijken
tred mee houdt. In feite ziet men dan ook, hoe door een progressieve actie en reactie
tusschen de voorstellen en hun realisatie aanvankelijk halve hervormingen ontstaan,
die op hun beurt stoutere voorstellen oproepen, waardoor ten slotte radicale
maatregelen worden geïnspireerd. Feitelijk bestaat er geen kloof tusschen ideëele
voorstellingen en sociale hervormingen. Van het oogenblik dat ideëele voorstellingen
algemeen aanvaard worden, komen zij niet alleen in spreuken en 'slogans' tot uiting,
zij scheppen ook gewoonten en dringen bijna onweerstaanbaar naar sociale
verwezenlijkingen. Is het niet teekenend, dat idealistisch en ook practisch ingestelde
werkgevers reeds in de liberale negentiende eeuw, toen de wetenschappelijke
organisatie van het personeel nog geheel moest geschapen worden, op eigen hand
de voornaamste toepassingen ervan wisten door te voeren? Vóór 1890 hooren wij
een ondernemend industrieel in Nederland, Jan-Frederik Vlekke, het grondbeginsel
van heel dit systeem uitdrukken, toen hij verklaarde, dat een werkgever niet alleen
moest zorgen voor de beste machines, maar dat hij vooral de beste menschen moest
hebben. Toen zijn gewest nauwelijks het bestaan van een sociale kwestie vermoedde,
had hij reeds alle voorzorgen genomen en ouderdomspensioenen, verzekeringen
tegen ongevallen, spaarkassen, ziekenfonds, weduwenzorg, arbeidsraad en drankweer
ingesteld. Dat zulks geen economische onmogelijkheid was, zooals de werkgevers
toen algemeen beweerden, blijkt hieruit, dat hij als directeur van twee suikerfabrieken
14 pct. aan de aandeelhouders wist uit te keeren en daarna nog aan het oprichten van
gezonde arbeidswoningen kon denken. Zulke daden gaven kracht aan zijn getuigenis,
dat de opvoeding van den werkgever dringender was dan die van den werkman1.
Op onze dagen leggen de werkgevers, voornamelijk de bedrijfsleiding van groote
ondernemingen, heel wat meer begrip voor sociale cultuur aan den dag, dan zulks
vroeger het geval was. Er bestaat echter geen reden om de houding van een der beide
partijen, de werkgevers of de werknemers, over heel de lijn goed te keuren; beide
groepen moeten nog heel wat weg afleggen voor ze de onderlinge solidariteit en de
alles overtreffende waarde van het waarachtig menschelijke ten volle zullen beleven.
Voor de arbeidsbereidwilligheid en de werklust is sociale cultuur, die organisatorische
1

G. BROM, Alfons Ariëns, deel I, Amsterdam, 1941, blz. 423-425.
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maatregelen voorbereidt en hun goede toepassing mogelijk maakt, van fundamenteel
belang. Ten onrechte beschouwen financieele en economische hervormers de
ideologische factoren als van bijkomstigen aard, in feite zijn zij even fundamenteel
als de reëelste en meetbare geld waarde; ze beslissen in laatste instantie over de
uitvoerbaarheid van alle financieele en economische maatregelen en ze drukken op
de sociale verhoudingen en op het lot van alle volkeren. Niet zonder reden beginnen
ook de democratische Staten om de openbare opinie bezorgd te zijn en steeds meer
belang te stellen in onderwijs en opvoeding. Wordt het volk een bepaalde
wereldbeschouwing bijgebracht, dan zullen er onafwendbaar zeker gelijkaardige
instellingen uitgroeien; gaat de jeugd beseffen wat al individueele, caritatieve, sociale,
nationale en internationale belangen in den arbeid liggen besloten, dan zal zij de
noodige psychologische kracht in zich ontdekken om ook in ons land de
organisatorische maatregelen door te zetten, die in Amerika zooveel vruchten hebben
opgeleverd.
Het economisch en sociaal herstel van het land eischt dringend, dat allen, die de
openbare opinie beïnvloeden of met jeugdleiding zijn gelast, zich eindelijk eens
terdege beginnen in te spannen om ons volk de oogen te openen voor de individuëele,
caritatieve, sociale, nationale en religieuze beteekenis van den arbeid; dan eerst zal
de werklust en de bereidwilligheid meer toenemen en zullen de voorwaarden
geschapen zijn, waarop een doeltreffende organisatie van het personeel kan worden
gebouwd.
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'Belgie' of 'De Nederlanden'
Beschouwingen over onzen nationalen naam
door M. Dierickx S. J.
'Voor alles wat nationaal bewustzijn betreft, beteekent steeds een naam
zeer veel.'
J. HUIZINGA, Patriotisme en Nationalisme.
'Een gemeenschappelijke naam veronderstelt een zekere eenheid.' H.
VANDER LINDEN, De namen België en Nederland door de eeuwen heen.
In 1925 begon Prof. L. Van der Essen zijn artikel over onzen nationalen naam aldus:
'Depuis le travail si bien documenté que Godefroid Kurth publia en 1910 sous le titre
Notre nom national1, personne n'ignore, dans le monde des érudits et des historiens,
quelles furent, à travers les siècles, les appellations données à notre territoire et à
ceux qui le peuplaient2.' Het is een feit, dat de kennis der wisselende namen van ons
vaderland nog steeds tot de breedere kringen van intellectueelen niet is doorgedrongen,
en het valt zelfs op, dat meer dan een historicus, vooral nopens teksten van de XVIe
tot de XVIIIe eeuw, op dit stuk van zaken jammerlijke vergissingen begaat. Al mag
deze naamkwestie op het eerste zicht volstrekt bijkomstig lijken, bij een nader
beschouwen blijkt, dat wij langs deze als het ware extrinsieke zijde het vaderlandsch
bewustzijn van ons volk de eeuwen door, kunnen aanvoelen, en den hartslag
beluisteren van onze nationaal voelende voorvaderen.
Ter oriëntatie zullen wij eerst in een schematisch overzicht een opsomming geven
van de uiterst verscheiden namen, die ons land in den loop van twee duizend jaar
geschiedenis heeft gedragen. Op het groote belang van den naam 'Vlaanderen' voor
het nationaal besef van ons volk kunnen wij hier helaas niet ingaan; wij willen echter
meer bepaald onze aandacht schenken aan de beteekenis en het gebruik, in de jaren
1500-1800, van de namen Belgium, Belgicus, enz... in het Latijn, Nederlandsch en
Fransch.

I. Onze nationale naam in Den Loop der eeuwen
Belgae noemde Caesar de volkstammen die woonden tusschen de Zee, de Seine, de
Marne en den Rijn. Het woord Belgium echter, dat enkel door Caesar-Hirtius zesmaal
gebruikt wordt3, duidde het land der Bellovaken

1
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G. KURTH, Notre Nom national. Brussel-Namen, 1910, 61 blz.
L. VAN DER ESSEN, Notre Nom national. Quelques textes peu remarqués des XVIe et XVIIe
siècles. RBPH, tome IV, 1925, blz. 121.
De Bello gallico, V. Boek (door Caesar) 12.2 en 25.4; VIII. Boek (door Hirtius) 46.4 en 6,
49.1 en 54.4.
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Ambianen en Atrebaten aan, m.a.w. het viel ongeveer samen met het huidige Fransche
Pikardië. Terecht kon G. Kurth schrijven: 'Le Belgium ne comprenait pas un pouce
du sol de la Belgique actuelle1.'
Maar zelfs de naam Belgae verdween al spoedig uit het gebruik: onder het
Romeinsche Keizerrijk (31 voor Christus tot Ve eeuw na Christus) werden de
onderworpen volkstammen in onze gewesten Romeinen genoemd. 'Sous l'Empire,
celui qui aurait parlé de Belges eût produit le même effet qu'un homme du XVIIIe
siècle disant les Helvètes pour les Suisses, ou les Bataves pour les Hollandais2.' Het
grondgebied echter was in verscheidene 'provincies' ingedeeld. De streek ten Westen
van het Kolenwoud behoorde tot de (provincia) Belgica Secunda, die zich tot aan
de Seine en de Marne uitstrekte; oostwaarts van het Kolenwoud lag de Germania
Secunda, die dus de twee derden van het huidige België, en het veroverde gebied
van het huidige Nederland omvatte. Ten Noorden van de groote rivieren woonden
de niet-onderworpen Friezen.
Toen de Franken in de IVe en Ve eeuw over den Rijn kwamen en ons land
koloniseerden, verdwenen vanzelfsprekend de politieke benamingen der Romeinsche
provincies. Voortaan waren het vooral Franken die in onze gewesten woonden. Reeds
in de VIe eeuw vormde de Schelde de scheidingslijn tusschen 'het grootendeels
geromaniseerde' Neustrië en het 'bijna geheel Germaansche3' Austrasië. Ten Noorden
van den Rijn woonden nog steeds de Friezen, die trouwens de gansche kuststreek
tot Boonen toe koloniseerden. Dr. J.H. Holwerda, de groote Noord-Nederlandsche
specialist van de praehistorie en de oude geschiedenis van Nederland, beweert, dat
'het geheele land vanaf de Schelde tot het hooge Noorden in de literaire berichten
dezer dagen Fresia heet4'.
Het Verdrag van Verdun in 843 sneed het erfdeel van Karel den Groote in drie
rijken: Francia Orientalis (Duitschland), Francia Occidentalis (Frankrijk) en Francia
Media of Antiqua: Midden- of Oud-Frankenland, waartoe, behalve het gebied ten
Westen van de Schelde, gansch het huidige België en Nederland behoorden. Die
lange namen moesten noodzakelijk verdwijnen; ten slotte werd de naam Francia
enkel nog gebruikt voor Frankrijk, Duitschland heette Germania en ons land stond
weldra bekend als Lotharingen, naar Keizer Lotharius II (855-870).
In 953 werd dit in twee deelen gesplitst en tot het einde der XIe eeuw noemde men
het deel van ons land ten Oosten van de Schelde Neder-Lotharingen of Lotherrijk,
terwijl het graafschap Vlaanderen zich ten Westen van de Schelde ontwikkelde. Na
den dood van hertog Godfried III met den Bult (o 1076), viel Lotherrijk uiteen en tot
aan de Boergondiërs in de XVe eeuw is het bij ons de feodale versnippering op
politiek en economisch gebied. Wel bestonden de graafschappen Vlaanderen,
Henegouwen, Holland, Zeeland, Namen, Brabant en Gelre, waarvan de twee laatste
met den tijd hertogdom werden, naast het prinsbisdom Luik, het Sticht Utrecht en
de heerlijkheid Friesland, maar een officieele naam om het geheel dezer
1
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G. KURTH, o.c., blz. 2.
G. KURTH, o.c., blz. 3.
J.-B. POUKENS, S.J., Geschiedenis van België, Antwerpen-Brüssel, 1937, blz. 37.
J.H. HOLWERDA, in Geschiedenis van Nederland (uitg.: Dr H. Brugmans), Amsterdam, deel
I, 1935, blz. 89.
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een beeld ontwerpt van de geschiedenis van een volk. In de ridderromans en de
kronieken duikt omstreeks 1100 een nieuwe benaming op: de Lage Landen bi der
see (Pays d'Avalois, Partes Advallenses) of de Nederlanden, zooals wij nu zouden
zeggen.
In de XVe eeuw hebben de Boergondische hertogen de Lage Landen wel tot een
machtig rijk vereenigd, waarvoor Karel de Stoute in 1473 van Keizer Frederik III
zelfs de koningskroon wou krijgen, maar een officieelen gemeenschappelijken naam
hebben zij hun niet gegeven. Wanneer de hertogen bij ons verbleven, noemden zij
deze gewesten de Landen van herwaarts over (les pays de par deça), en dan vormde
Boergondië de Landen van derwaarts over (les pays de par delà); verbleven zij echter
in Boergondië, dan veranderde deze relatieve benaming en heette ons land in de
officieele taal de Landen van derwaarts over. Dat duurde tot in de XVIe eeuw onder
Keizer Karel, die nu de twee tegengestelde termen gebruikte en verwisselde om de
Lage Landen aan te duiden tegenover Spanje. Het hoeft echter geen betoog, dat deze
naam, die veranderde volgens de verblijfplaats van den vorst, ten slotte moest
verdwijnen, en zoo wordt de naam Nederlanden (les Pays d'embas, Regiones
Inferiores) stilaan in officieele stukken gebruikt.
In de XVIe, XVIIe en XVIIIe eeuwen bleef de officieele naam van ons land de
Nederlanden (Païs-Bas, Pays-Bas, Regiones Inferiores, ook wel Germania Inferior).
Na de scheuring omstreeks 1600 noemde men het Zuiden de Katholieke of Spaansche,
sinds 1713 de Oostenrijksche Nederlanden, terwijl het Noorden Vereenigde Provinciën
of Vereenigde Nederlanden (Belgium foederatum) heette. Merkwaardig is wel, hoe
de naam Nederlant, in het enkelvoud, van 1560 tot in het begin der XVIIe eeuw
algemeen door het volk gebruikt werd. Zooals Dr. Hoogewerff zeer juist heeft laten
opmerken1 spreekt uit deze benaming het nationaal besef van een sterke eenheid der
XVII Provinciën ten overstaan van het verdrukkende Spanje.
De Nederlanden stonden in die periode in de Romaansche landen bekend als
Fiandra (Ital.), Flandes (Sp.), Flandre (Fr.). Om het nationaal bewustzijn der
Nederlanders zelf na te gaan, is van grooter belang, dat deze zich in Italië van 1570
tot 1635/50, en sommigen tot in volle XVIIIe eeuw, fiammingo, flander, Vlaming
noemden. Wij lezen aldus van een flander uit Amsterdam, van een fiamengo di
Namur, of di Liegi, enz.. Een schildersbent te Rome die kunstenaars uit de
Noorderlijke en uit de Zuidelijke Nederlanden omvatte en tot in 1720 bestond, heette
Compagnia dei pittori fiamminghi2. Om volledig te zijn moeten wij nog vermelden,
dat de Nederlanders in den loop der XVIe eeuw den naam Bourgoigne in bepaalde

1
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Dr G.J. HOOGEWERFF, Uit de Geschiedenis van het Nederlandsch nationaal Besef, in: VAN
DER ESSEN-HOOGEWERFF, De historische Gebondenheid der Nederlanden, Brussel, 1944,
blz. 86-89 en 101.
Voor deze interessante kwestie cfr het boven aangehaalde artikel van Dr L. VAN DER ESSEN,
Notre Nom national, de zooeven vermelde studie van Dr HOOGEWERFF, en Dr VAN DER
ESSEN, Besef van Nederlanderschap bij uitgeweken Nederlanders in Italië in de X VIe, XVIIe
en XVIIIe eeuw, allebei verschenen in De historische Gebondenheid der Nederlanden, door
VAN DER ESSEN-HOOGEWERFF. Zie ook V. CELEN, Nog over het gebruik van den naam
Fiammingo, in: Nederlandsche Historiebladen, II, 1939, blz. 311-313.
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de geleerden, gingen bij de klassieke Schrijvers der Oudheid, bij Caesar en Cicero,
den ouden naam van deze streken, Belgium, uit de vergetelheid opzoeken, om hem
nieuw leven in te blazen.
De Brabantsche Omwenteling schonk aan de Oostenrijksche Nederlanden de
benaming Vereenigde Belgische Staeten of ook Nederlandsche Staeten, en de Fransche
Oudheid herdoopte het Zuiden in Départements réunis en later in Départements
belgiques, terwijl Noord-Nederland in 1795 de Bataafsche Republiek werd en in
1806 het Koninkrijk Holland om in 1810, juist als de Zuidelijke Nederlanden bij
Frankrijk te worden ingelijfd. In 1815 vereenigde het Koninkrijk der Nederlanden
alle Lage Landen, totdat dit in 1830-31 uiteen viel in een België en Nederland, zooals
wij die sinds meer dan honderd jaar kennen.
De voortdurend wisselende officieele of gebruikelijke namen van de Lage Landen
geven niet alleen het meest duidelijk getuigenis van onze uiterst bewogen
geschiedenis, maar zijn ook als het ware een waardemeter voor het nationaal
bewustzijn van ons volk. Onze aandacht gaat vooral naar de periode die zich uitstrekt
van de regeering van Keizer Karel V tot aan de Fransche Revolutie, en wij stellen
de vraag: in hoever is er een samenhoorigheidsgevoel tusschen de Vereenigde en de
Katholieke Nederlanden blijven bestaan. Dat met de inneming van den Briel in 1572
of de verovering van Antwerpen door Farnese in 1585, niet plots alle banden tusschen
Noord en Zuid, die tot nationale aan het uitgroeien waren, werden verbroken, is op
het gebied van de economie, de letterkunde en de Schoone Kunsten reeds door meer
dan een historicus aangetoond, en zou vooral in de kerkgeschiedenis duidelijk kunnen
bewezen worden, Een nader onderzoek nopens de beteekenis van den naam Belgium
zal eveneens licht werpen op deze kwestie, die heden ten dage in het centrum van
de belangstelling staat.

II. Belgium of De Nederlanden
H. Pirenne vangt de zeven deelen van zijn 'Histoire de Belgique' aan met de woorden:
'Ce sont les humanistes de la Renaissance qui ont été reprendre dans l'antiquité pour
l'appliquer à notre pays ce nom de Belgique (Belgium, Belgicus) auquel le XIXe
siècle devait donner la consécration officielle1.' Maar op welk grondgebied slaat dit
woord?
In zijn beroemd werk over de Nederlanden zegt de fijn beschaafde Italiaansche
koopman Ludovico Guicciardini (o 1589 te Antwerpen): 'In dit Belgia der Ouden
zijn er ongeveer 320 versterkte steden, waaronder Leuven, Brussel, Antwerpen, 's
Hertogenbosch, Maastricht, Utrecht, Amsterdam, Groningen, Leeuwarden, Keulen,
Trier, Mainz, Bergen, Kamerijk, Atrecht, Reims, Metz, Nancy en het deel van Parijs
aan deze zijde van de Seine1.' Er is geen beter voorbeeld mogelijk om aan te toonen,
hoe de humanisten, in hun terminologie voor volkeren en landen, niet het minst
rekening hielden met de concrete toestanden van hun tijd. Het spreekt echter vanzelf,
dat de kamergeleerdheid en haar ijdel archaïseeren ten slotte moest wijken voor de
levende werkelijkheid en
1
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H. PIRENNE, Histoire de Belgique, I, 1929, blz. 3.
L. GUICCIARDINI, Belgicae sive Inferioris Germaniae Descriptio, Amsterdam, 1635, blz. 3.
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dat de naam Belgium overgedragen werd op de XVII Provinciën, de Nederlanden.
Ten bewijze van deze identificatie geven wij een tamelijk uitvoerige lijst van
aanhalingen en titels van boeken, die eindeloos kon uitgebreid worden1. Het reeds
geciteerde werk van Guicciardini Belgicae Descriptio heet in de oorspronkelijke
Italiaansche uitgave: 'Descrizione di tutti i Paesi-Bassi' en in de Nederlandsche
vertaling: 'Beschrijvinghe van alle de Nederlanden.' Het beroemde werk van Michael
Aitsinger De Leone Belgico van 1584 handelt over de XVII Provinciën. In 1594 werd
Ernst van Oostenrijk te Antwerpen ingehuldigd en bij die gelegenheid vertoonde
men op 'stellagiën': 'Zeventien maagdekens de zeventien Provinciën vertoonende,
waarvan de vereenigde aan een snoer bizonder vastgemaakt, en de andere onder den
Koning nog staande in een ander snoer, beide partijen door de Nimpha Belgica hem
Ernestus voorgesteld om tezamen weer vereenigd te worden2.' Dat met de Nimpha
Belgica de Nederlandsche Maagd bedoeld is, blijkt voldoende uit het tekstverband.
Toen in 1612 de provincia Belgica van de Jezuïeten gesplitst werd in twee provinciën,
de Flandro-Belgica en de Gallo-Belgica, dan werden deze in onze taal de
'Duyts-Nederlandtsche' en de 'Walsch-Nederlandtsche' genoemd3. Op het titelblad
van het IIIe Deel der 'Nederlandtsche Oorloghen', die Pieter Bor in 1621 te Leiden
uitgaf, staat een vrouw, Belgia, het lijk van Oraengen te beweenen. Het zal hier wel
niet gaan om Zuid-Nederland! Wel is dit een bewijs, dat men den moord op den
Zwijger, 37 jaar later, nog steeds als een nationale ramp voor de eenheid der
Nederlanden beschouwde.
In 1648 bracht het Verdrag van Munster de definitieve politieke scheiding tusschen
de Vereenigde en de Spaansche Nederlanden. Toch blijft de naam Belgium nog in
zwang tot de tweede helft der achttiende eeuw om de XVII Provinciën aan te duiden.
De 'Annales historiae de rebus Belgicis' (1658) van Hugo Grotius werden in 1662
in het Fransch overgezet onder den titel: Annales et histoires des troubles des
Pays-Bas. In datzelfde haar 1662 gaf Jan Blaeu een grooten aardrijkskundigen atlas
uit en behandelde naast elkaar de Koninklijke Nederlanden (Belgia Regia) en de
Vereenigde Nederlanden (Belgia foederata). 'Ondanks de politieke scheiding
beschouwt hij, naar het voorbeeld van vele ontwikkelden uit dien tijd, het Nederlant
nog als een geheel', zoo laat P.J.-B. Poukens hierbij opmerken4. Te Antwerpen
verschijnen in 1715 'Antiquitates Belgicae of Nederlandtsche Oudtheden. Zijnde
d'eerste opkomst van Holland, Zeeland, 't Sticht Utrecht, Overijzel, Vriesland, Brabant,
Vlaanderen, enz...' Bij de opdracht van zijn boek 'Bibliotheca Belgica' aan den
aartsbisschop van Mechelen, spreekt J.F. Foppens, en dit in 1739, van: 'deze nieuwe
uitgave van de Bibliotheca Belgica of den Catalogus van de door hun leven en
geschriften beroemde mannen in de XVII Pro-
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Wie nog eenige tientallen voorbeelden meer verlangt, verwijzen wij, behalve naar de boven
geciteerde werken, naar: H. VANDER LINDEN, Histoire de notre nom national en De namen
België en Nederland door de eeuwen heen in: Acad. roy. Belg., Bull. Classe Lettr.
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Aangehaald door Prof. Dr P. GEYL, Geschiedenis van den Nederlandschen Stam, deel I,
1930, blz. 641.
Afbeeldinghe van d'Eerste Eeuwe der Societeit Jesu, Antwerpen, 1640, blz. 535.
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vinciën van ons Belgium'. Meer dan anderhalve eeuw na den val van Antwerpen,
voelen Noord en Zuid de banden die hen vereenigen nog zoo sterk aan, dat een
kataloog van de beroemde mannen der gansche Nederlanden herdrukken beleeft.
Peerlkamp moest slechts met de traditie aanknoopen, toen hij in 1822 zijn bekroond
werk over de Nederlandsche schrijvers van Latijnsche gedichten 'De poetis Belgii
latinis' doopte. In dit boek staan naast J. Lipsius van Overijssche, Brasseur van
Bergen, Albertus van Lymborgh van Luik, ook Erasmus van Rotterdam, Heinsius
van Leiden, Constantijn Huygens van Den Haag, Hugo Grotius van Delft, en eveneens
Hardvuyst van Duinkerken en Meyerus met verscheidene anderen van Atrecht. Zelfs
met het door Lodewijk XIV bij Frankrijk genaaste Fransch Vlaanderen voelde men
zich nog één.
Terwijl deze terminologie tot een groep geleerden beperkt bleef, zonder tot het
volk af te dalen of tot officieele benaming in Zuid-Nederland te worden aanvaard,
hebben de Vereenigde Provinciën bij hun afscheiding van de Zuidelijke Nederlanden
hun land den naam Foederatum Belgium gegeven. In diplomatieke stukken noemden
de Staten-Generaal van de Vereenigde Provinciën zich Ordines Generales foederati
Belgii1. 'Ainsi pendant que notre patrie n'avait pas encore d'autre nom que celui de
Pays-Bas, nos voisins du Nord donnaient à la leur celui de Belgique2.' Het zou duren
tot het einde der XVIIIe eeuw, eer de Zuidelijke Nederlanden den term Belgisch tot
officieele benaming van het huidige België zouden verheffen. Indien het Zuiden der
Lage Landen tot aan de Brabantsche Omwenteling (1789) den officieelen naam
Nederlanden, Pays-Bas draagt, terwijl het Noorden zich toen in het Latijn sinds bijna
twee eeuwen officieel Belgium foederatum noemde, dan moet de lotsbestemming
der twee landen, die wij nu in omgekeerde orde België en Nederland, Pays-Bas
noemen, wel op heel bizondere wijze verstrengeld zijn geweest om tot zulke ironie
in het wisselen der namen te leiden.
In 1790 liet het 'Souvereyn Congres der Vereenigde Belgische Staeten' munten
slaan met het opschrift 'ad usum Foederati Belgii', zoodat op dat oogenblik de
Noordelijke en de Zuidelijke Nederlanden in het Latijn denzelfden naam droegen.
Na het hierboven gezegde begrijpen wij ook, hoe men in 1815 kon voorstellen het
'Koninkrijk der Nederlanden' den naam van 'Koninkrijk der twee Belgien' te geven.
Totnogtoe hadden wij het over de Latijnsche benamingen Belgium, Belgicus. De
humanisten, die het woord uit de Oudheid hadden opgediept en er zich in Cicero's
taal van bedienden, trachtten het ook in de volkstalen over te hevelen. Zoo lezen wij
dat Marcus van Vaernewijck in 1574 een 'Historie van Belgis, Spieghel der
Nederlandtscher Oudtheyt' uitgaf. De Historia Belgica van Meteranus werd in 1605
verdietscht onder den titel 'Belgische ofte Nederlantsche Historie'. Het woord Belgisch
bleek echter niet leefbaar. Wanneer P. Hazart in zijn 'Kerckelijcke Historie. Derde
Deel. Nederlandt' van 1659 Meteranus' boek citeert in zijn 'Lyste
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vande Autheurs', schrijft hij: Emanuel van Meteren. Nederlandsche Historien. 1605.'
In geen enkel woordenboek uit de XVIIe of XVIIIe eeuw hebben wij het woord
Belgisch aangetroffen, zelfs niet in het 'Nederduitsch en Latijnsch Woordenboek'
van Verheyck in 1771, enkele jaren voor de Brabantsche Omwenteling, verschenen.
De overzetting in het Fransch kende een groot er, ofschoon nog zeer matig succes.
Men schreef la Belge, la Belgie, la Belgique, het adjectief was belgien, belgique,
veel later belge; het volk heette les Belgeois. De veelheid der termen duidt reeds
voldoende aan, hoe schuchter het woord zijn weg vond. Terecht schrijft G. Kurth:
'La terminologie familière aux lettres restait étrangère au gros de la nation, pour
laquelle les termes de Belges et de Belgique étaient à peu prés aussi inexpressifs que
le seraient pour la plupart de nos compatriotes actuels ceux de Hallstadiens ou de
Néanderthaliens employés par les fervents du préhistorique1.'
Daar het woord langs de humanisten zijn weg had gevonden tot de letterkundige
wereld, is het vanzelfsprekend, dat de beteekenis ervan juist dezelfde is als voor de
Latijnsche woorden Belgium en Belgicus. Als bewijs citeer en wij slechts een paar
aanhalingen uit het werk van G. Kurth. In 1628 publiceert du Cornet 'L'histoire
générale des guerres...', waarin wij lezen: 'La Belge, selon qu'elle est pour le présent
est un grand pays entre la France, l'Allemagne et la mer Océane. Ses principales
rivières sont le Rhin, l'Ysel, le Walle, la Meuse, l'Esscaut, le Lis et la Sambre. Elle
est my-partit ordinairement en deux régions presque esgalles, c'est à savoir en Belge
wallonne et Belge allemande ou flamande selon aucuns2' La Belge omvat dus de
XVII Provinciën, die volgens sommigen in twee deelen vervallen, gescheiden door
de taalgrens! Nog in 1761 schrijft Dumées in zijn 'Annales belgiques ou des Pays-Bas':
'On donne aujour-d'hui le nom de Belgique à une partie de l'ancienne Belgique et à
la seconde Germanique ou Basse-Allemagne. Elle comprend les dix-sept provinces
des Pays-Bas3.'
Toch kwamen in diezelfde tweede helft der achttiende eeuw de woorden belgique
(adj.) en Belges (subst.) algemeen in zwang om de bewoners der Zuidelijke
Nederlanden aan te duiden, zoodat bij de Brabantsche Omwenteling in 1789 de
Staten-Generaal de Vereenigde Belgische Staeten, les Etats belgiques unis konden
stichten. Toch werd de naam Belgisch niet onmiddellijk door allen als officieele
benaming aanvaard. Zoo verscheen met de Pinksterdagen van 1790, dus vóór de
herovering door Oostenrijk, een 'Gebed voor 't Nederlandsch Volk, uytgegeven door
order van Syne Eminentie, den Cardinael-Artsbisschop van Mechelen', en in den
tekst is er spraak van 'Nederland' om het huidige België aan te duiden. Pasin de XIXe
eeuw kreeg het woordla Belgiquevolle burgerrecht, en zoo kon de nieuwe staat van
1830 onder dien naam opgericht worden.

III. De lingua Belgica of Nederlandsche taal
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taal aan te duiden. Weer liggen de voorbeelden voor het grijpen. Reeds in 1576
verschijnt Sexagius 'Orthographia linguae belgicae': 'de Spelling van het
Nederlandsch.' Ook Pontus Heuterus gaf een 'Orthographia belgica' uit. Ofschoon
de beroemde Duffelsche humanist Cornelius Kiliaen zijn Nederlandsch-Latijnsch
woordenboek nog 'Dictionarium Teutonico-Latinum' noemde, schrijft hij toch:
'Nederlandsche Spraecke: Lingua Belgica, Teutonica' en plaatst dus Belgicus voor
Teutonicus, dat eigenlijk 'Duytsch' vertaalt. De Dordrechtenaar Abraham Mylius liet
in 1612 te Leiden een studie verschijnen over de gelijkenis van het Nederlandsch
met het Latijn, Grieksch, Perzisch en andere talen: 'De linguae Belgicae cum aliis
linguis communitate'. In zijn boven reeds vermelde 'Bibliotheca Belgica vertelt
Foppens van een vrouwelijke Pico della Mirandola, een zekere Anna Schuermans
uit het bisdom Keulen, die langen tijd in de Nederlanden verbleef. Dit taalgenie kende
alle Oostersche en Westersche talen, waaronder Fransch, Engelsch, Duitsch en
'Belgicum', Nederlandsch1.
Niet alleen het Latijnsch woord 'Belgicum', maar ook het Fransche 'belgique' en
het Nederlandsch 'Belgisch' worden soms gebruikt als benaming voor onze taal. In
1614 werd uit Groningen een brief gestuurd aan 'Carolo Scribani... provinciael der
Societeyt Jesu over de Belgische Nederlanden2'. Aangezien deze pater Scribani
provinciaal was van de Jezuïeten in het Nederlandsch sprekend gedeelte der XVII
Provinciën, heeft de benaming 'Belgische Nederlanden' niets te maken met het huidige
België, maar duidt het deel der Nederlanden benoorden de taalgrens aan. Twee
eeuwen later, in 1829, noemt J.F. Willems in een brief aan M. Sylvain Van de Weyer
het Nederlandsch 'la langue belgique3'.
Is het wellicht nog een overblijfsel van deze oude benaming, dat de Zuid-Franschen,
toen zij in Mei 1940 onze gevluchte landgenooten twee verschillende talen hoorden
spreken, aan hun verbazing lucht gaven met de woorden: 'il y a des Belges qui parlent
le Belge (dat waren de Vlamingen), et d'autres qui ne le parlent pas!'?

IV. De leo Belgicus of Nederlandsche leeuw
Evenals het embleem voor het Fransche Koninkrijk de lelie was en voor het Duitsche
Keizerrijk de adelaar, zoo was het kenteeken der Nederlanden de Leo Belgicus, de
Nederlandsche Leeuw. Al prijkte de leeuw sinds vele eeuwen in het wapen van bijna
elk der XVII Provinciën, toch werd pas de Leo Belgicus geboren, toen de inwoners
van Belgium, van de Nederlanden, zich als een natie gingen beschouwen. Reeds
Filips de Goede, de Conditor Belgii, de stichter der Nederlanden, zooals J. Lipsius
hem terecht noemde, voelde op het einde van zijn regeering de behoefte om te
Mechelen een gouden munt te laten slaan, waarop de leeuw de gansche Nederlanden
verbeeldde.

1
2
3

J.F. FOPPENS, Bibliotheca Belgica, Brussel, 1739, tomus I, blz. 63.
Archief voor de Geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht, VI (1879) blz. 7.
J.F. WILLEMS, De la langue belgique. Lettre à M. Sylvain Van de Weyer, Brussel, 1829, blz.
18-20. Aangehaald door G. KURTH, o.c., blz. 35.
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Het duurde echter nog meer dan een eeuw, eer het nationaal besef in de XVII
Provinciën sterk genoeg was geworden om in den Leo Belgicus het zinnebeeld van
een bewuste samenhoorigheid te zien. Op 11 Sep-
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tember 1578 namen de Nederlandsche Staten-Generaal, waarin afgevaardigden van
Holland, Zeeland en Gelre, naast die van Brabant en Vlaanderen zetelden een
generaliteitswapen aan 'waarop een gekroonde leeuw zal staan met in den rechterpoot
een degen, in den linker, zeventien pijlen - om de zeventien provinciën aan te duiden
- gebonden in een banderol met het opschrift 'Eendracht'...1'.
In die tragische dagen, toen de eenheid der Nederlanden op het spel stond, lieten
de Staten-Generaal in 1584 een gedenkpenning slaan, waarop een zittende leeuw is
afgebeeld, met een klein omschrift 'jubentibus ordinibus': 'op bevel van de
Staten-Generaal', en een randschrift in kapitaalletter 'ANTIQUA VIRTUTE ET
FIDE': 'door oude moed en trouw', als wilden zij voor de gansche wereld getuigenis
afleggen van hun onverzettelijken wil om één te blijven.
De idee van den 'Nederlandschen Leeuw' leek werkelijk aan een spontanen drang
te beantwoorden. Een jaar vroeger, in 1583, gaf Michiel Aitsinger een boek 'De
Leone Belgico' uit, waarin vooraan als titelplaat de beroemd geworden voorstelling
van den Leo Belgicus staat afgebeeld, een teekening van de hand van den Mechelaar
Frans Hogenberg2. In zijn voorrede schrijft Aitsinger: 'Aangezien Salomon gezegd
heeft, dat de leeuw het dapperste van alle dieren is, en Caesar daarenboven in zijn
'Commentaren' de Belgae de dappersten van allen noemt, meen ik de Nederlanden
niet zonder reden onder den vorm van een leeuw te mogen voorstellen; des te meer
dat Keizer Karel V zich voorgenomen had de Nederlanden 'een rijk van leeuwen' te
noemen, wellicht omdat bijna alle provinciën den leeuw in hun wapen voeren. Daarom
heb ik met zorg den leeuw zoo uitgewerkt, dat men, ook op het eerste zicht, niet
alleen de gansche Nederlanden onder den vorm van den ganschen leeuw, maar ook
de afzonderlijke provincies onder de afzonderlijke ledematen van denzelfden leeuw
zou onderkennen.' Op da tabel links leest men, dat Filips II, vóór zijn afreis naar
Spanje, het bestuur van den ganschen leeuw, d.i. van de gansche Nederlanden, aan
zijn zuster heeft toevertrouwd; daarop volgen de XVII Provinciën met elk hun
goeverneur, hun wapen, enz... Deze Leo Belgicus viel zoozeer in den smaak, dat
verscheidene geschiedschrijvers hem overnamen en dat hij b.v. als titelplaat dient
bij Fam. Strada's 'De bello Belgico'. Ook na de officieele scheiding van 1648 werd
hij nog steeds afgedrukt en komt in 1759 voor het laatst voor. Wijst dit weer niet op
een voortbestaan van een Nederlandsch samenhoorigheidsbesef in de XVIIe en XVIIIe
eeuw?
De Leo Belgicus van 1578 werd broederlijk verdeeld tusschen Noord en Zuid:
Nederland voert in zijn wapen den gekroonden leeuw met pijlbundel en zwaard (en
de persoonlijke wapenspreuk van het huis van
1

2

Dr H.T. COLENBRANDER, Nederland en België, Den Haag-Bussum, 1933, blz. 165. De auteur
geeft een volledige heraldische beschrijving van het wapen 'où sera un lion grimpant couronné,
ayant en la patte droite une épée, en la sénestre dix-sept flèches - signifiant les dix-sept
provinces -liées d'un roulet où sera écrit: Concordia, étant la superscription du dit sceau:
Sigillum ordinum Belgii, et l'inscription du contre-sceau: Vitus unita fortior, avec effigie
d'une main, sortant d'une nuée, et tenant le roulet, où sera écrit: Concordia, duquel dix-sept
flèches seront liées'.
Deze Nederlandsche Leeuw is o.a. te vinden in het Modern Woordenboek van P.J.
VERSCHUEREN, op het woord: Nederlandsch; de oorspronkelijke Leo Belgicus echter staat
b.v. weergegeven in de Geschiedenis van België van P.J.-B. POUKENS (Antwerpen, 1937,
2e uitg., blz. 138).
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Oranje: 'Je maintiendrai'), België heeft als devies genomen de oude zinspreuk:
'Concordia (res parvae crescunt)': 'Eendragt maeckt magt.'
In de XV-XVIe eeuw zijn in West-Europa verscheidene volkeren tot een nationaal
bewustzijn gekomen. Op de grenslijn van de Romaansche en Germaansche werelden,
in Zwitserland en in de Lage Landen, schenen toen twee naties in opkomst, wien de
rol zou toekomen bemiddelend en ook bevruchtend tusschen die twee cultuurgroepen
op te treden. Zwitserland alleen heeft zijn historische zending tijdig kunnen opnemen
en volledig vervullen. De dynastieke eenheid, door de Boergondische hertogen in
onze gewesten teweeggebracht, groeide in de XVIe eeuw stilaan uit tot een nationale.
Zooals in andere landen de strijd tegen een vreemden vijand het volk zijn
samenhoorigheid had bewust gemaakt, zoo kwamen ook de bewoners der gansche
Nederlanden pas tot een uitgesproken nationaal besef, wanneer zij zich, in de tweede
helft der zestiende eeuw, met vereende krachten tegen de gehate Spaansche
overheersching keerden. Van af de jaren 1560/70 duiden de Nederlanders die in Italië
verblijven, of zij nu uit Amsterdam of Luik, uit Gent of Atrecht stammen, zich aan
als fiamminghi, Belgae, d.w.z. Nederlanders. Kort daarop wordt de Leo Belgicus het
symbool en als het ware de verdediger van de bewustgeworden eenheid der XVII
Provinciën. De band wordt zelfs zoo hecht, dat men, in dien tijd van uitgesproken
particularisme in onze gewesten, niet meer van 'de Nederlanden', maar van 'Nederlant'
spreekt. Slechts in het midden van die eeuw, in den tijd dat het onzalig Verdrag van
Munster (1648) de politieke scheiding tusschen Noord en Zuid bezegelde, beginnen
de Nederlanders in Italië zich naar hun stad of streek van herkomst, en niet meer
fiammingo te noemen, al zijn toch nog sommigen tot in volle XVIIIe eeuw aan dien
naam getrouw gebleven. Tot tegen het einde van het 'Ancien Régime' zelfs blijven
de namen 'de Nederlanden' en 'Belgium' in het gewone taalgebruik het geheel der
Lage Landen aanduiden, en wordt de 'Leo Belgicus' telkens weer herdrukt, twee
feiten die wijzen op het voortbestaan van een zekere samenhoorigheid tusschen het
Noorden en het Zuiden. Zoo blijkt ten slotte, dat niet alleen de namen 'België' en
'Nederland' dichter bij elkaar staan dan men meestal meent, maar ook, dat de
gemeenschapsbanden tusschen die twee volkeren in vroeger eeuwen heel wat sterker
zijn geweest dan vele geschiedschrijvers het tot voor enkele jaren lieten voorkomen.
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De oorlogseconomie van Congo
door L. Bruyns S.J.
Uit verspreide gegevens over den gang van zaken in Congo gedurende de laatste vier
jaren komen stilaan enkele punten naar voor die ons reeds eenigszins toelaten de
ontwikkeling onzer kolonie onder den oorlog te schetsen en te beoordeelen. Het is
de bedoeling van dit artikel, even den terugslag van het oorlogsgebeuren op de
economische evolutie van Congo na te gaan, alsmede de gevolgen dezer evolutie op
financieel gebied. Het gaat er natuurlijk op de eerste plaats niet om, dezen terugslag
op economie en financie als feit te bewijzen, veeleer is het er ons om te doen, de
richting te ontdekken waarin de evolutie geschiedde en verder de maat der toename
van voortbrengst en uitvoer te bepalen en meteen ook het belang onzer kolonie voor
de oorlogvoerende landen. Vooral willen wij daarbij trachten uit te maken in hoever
Congo zelf door gansch deze oorlogsontwikkeling gebaat werd en in hoever het er
schade van ondervond.
De meest uiteenloopende meeningen werden dienaangaande verspreid. Wij zullen
daarom trachten aan de hand van de vaste gegevens, waarover wij reeds beschikken,
hierin wat meer klaarheid te brengen. Of Congo door den oorlog verrijkt of verarmd
werd, is een vraag die hoofdzakelijk afhankelijk dient gesteld te worden van de
gerealiseerde winsten. Deze winsten staan op hun beurt weer in rechtstreeksch verband
met de prijzen der producten op de buitenlandsche markten en met den omvang der
productie. Verder zal vooral een vergelijking tusschen in- en uitvoer moeten uitmaken,
voor hoever de oorlogsjaren voor Congo een verrijking of een verarming beteekenden.
Nu zijn er twee voorname factoren die de prijsbepalingen, de in- en uitvoer en het
productievolume ten zeerste beinvloeden: op de eerste plaats de internationale
overeenkomsten, die de prijzen, de in- en uitvoer en de productie reglementeeren;
op de tweede plaats de belastingen door Belgisch Congo aan uitvoerders en handelaars
opgelegd, en waardoor hun winsten worden verminderd of hun productie en in- en
uitvoer beperkt worden. Omwille van het uitzonderlijk belang dezer reglementeeringen
voor een beoordeeling van de verrijking of verarming der kolonie, zullen wij ze
vooraf even bespreken. In het raam dezer beschouwing zullen wij daarna
gemakkelijker de in- en uitvoer alsook de productie naar waarde kunnen schatten.
Het economisch leven in het algemeen, kende natuurlijk onder den oorlog weinig
of geen vrijheid. De economische ontwikkeling van Congo ligt dan ook ten zeerste
gebonden aan den internationalen toestand en aan de verdragen met de groote
oorlogvoerende naties. Hierdoor wordt het oorlogsmilieu van Belgisch Congo bepaald.
De voornaamste feiten waren: vooreerst de overeenkomst der Belgische regeering
te Parijs, waardoor de Congoleesche frank met 40 % gedevalueerd werd. Deze
maatregel beantwoordde aan geen enkele economische
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noodzakelijkheid, werd met tegenzin aangenomen, doch stipt uitgevoerd uit solidariteit
met de oorlogvoerende naties.
Veel redelijker was de overeenkomst die op 21 Januari van het jaar 1941 te Londen
gesloten werd. Deze overeenkomst vertoonde een financieel en een economisch
aspect.
Op financieel gebied zou Belgisch Congo na het voldoen aan de behoeften der
kolonie en der Belgische regeering te Londen, aan de Bank van Engeland het excedent
van haar deviezen afstaan. Zulke operatie gebeurde in feite nooit. Wèl verkocht de
kolonie - en dit was een ander punt van de overeenkomst - aan diezelfde bank haar
teveel aan goudmetaal, en dit tegen den prijs van 168 shilling per ons, den prijs die
reeds in 1939 door Engeland, ook voor eigen land en kolonies vastgesteld was.

Het economisch aspect
Voldeed het financieel gedeelte der overeenkomst steeds beide partijen, hetzelfde
kan niet gezegd worden van het economisch gedeelte.
Laten wij vooreerst wijzen op den algemeenen geest die er aan ten grondslag ligt:
het is de wensch om hulp te bieden aan een vriend in nood. De prijzen die voor de
producten vastgesteld worden, zijn vriendenprijzen, dus niet eens handels- en nog
veel minder woekerprijzen.
Engeland van zijn kant gaat de verbintenis aan: Belgisch Congo niet uit te buiten,
en geen prijzen te betalen die lager zijn dan deze die voor de producten uit de eigen
kolonies betaald worden. Tevens verzekert het de afname van alle producten in het
contract vermeld. Daarenboven verbindt het zich - al werd hier geen akte van
opgemaakt - Belgisch Congo te voorzien van de uitrusting, die het voor een volledig
uitbaten van zijn rijkdommen noodig had. Dit natuurlijk in zoover de oorlogsvoering
deze importatie toeliet.
Zoolang het Vereenigd Koninkrijk onze eenige afnemer was, ontstonden geen
moeilijkheden. Deze deden zich echter voor vanaf het oogenblik dat de Vereenigde
Staten van Amerika in den oorlog betrokken werden. Men vond nl. dat het Vereenigd
Koninkrijk iets te veel zijn feitelijk monopolie uitbaatte. Zoo werd b.v. een Ton
palmolie 17 tot 21 Pond Sterling betaald, terwijl andere landen er 34 tot 43 Pond
wilden voor geven. Hetzelfde gold voor koper: dit stond in de Vereenigde Staten aan
60 Pond de Ton, en werd aan Belgisch Congo slechts 40 Pond 10 shilling betaald.
Door deze prijzen werd de schatkist beroofd van een uitvoerrecht van 812 fr. per
Ton. Engeland zelf zag dit zeer goed in en daarom werd de verbintenis aangegaan
het douanerecht, dat zoo verloren ging, bij te betalen. Al werd de kolonie in haar
schatkist niet meer beroofd van dit uitvoerrecht, toch waren de private ondernemers
nog steeds hun winst kwijt. Deze prijzen werden dan ook herzien tot bevrediging
der beide partijen.
Vanaf hun toetreden tot den oorlog verlangden de Vereenigde Staten deel te hebben
aan de controle en de verdeeling van den handel. In de daartoe opgerichte 'Combined
Boards' werd deze wensch tot werkelijkheid. Het valt echter te betreuren, dat Belgisch
Congo zoo weinig in eigen belangen te zeggen kreeg; zelfs voor den handel van
Congoleesche producten kon geen drieledig verdrag aangegaan worden: de
mogendheden beslissen dus in beginsel over belangen van de kolonie, zonder
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dat deze een Recht van tusschenkomst of medezeggenschap kan doen gelden. In de
praktijk leverde dit minder bezwaren op, omdat een ontwerp van drieledige
overeenkomst, door Minister De Vleeschauwer in Amerika voorgesteld, steeds bona
fide uitgevoerd werd.
Zoo ontstond het 'internationaal oorlogsmilieu' van Congo. Ook in de kolonie zelf
werd, door een reeks fiscale maatregelen en door een versterkte interventie van de
regeering, een 'binnenlandsch oorlogsmilieu' geschapen.

Fiscale maatregelen
Op de eerste plaats treffen we een reeks fiscale maatregelen aan, die alle tot doel
hebben het taxeeren van de oorlogswinsten. Over belastingen wordt altijd geklaagd.
Bestond er reden toe?
Op deze vraag kan niet eenvormig geantwoord worden. Zooals wij dadelijk zullen
aantoonen, werden sommige categorieën van producenten en winsten relatief zwaarder
belast dan andere. Globaal genomen mogen de kolonialen o.i. toch niet te erg klagen.
Pas op 15 Juni 1944 kwam een decreet alle door oorlog ontstane meerwaarden en
winsten belasten. Deze wet weegt nochtans zwaarder dan op eerste gezicht zou
blijken, omdat zij retroactief is tot 1 Januari 1943, en dus ook de winsten van het
jaar 1942 treft.
Deze wet van 1944 werd slechts langzaam voorbereid. Vooreerst werden de
koloniale bedrijven vrijgesteld van de wet die op 10 Januari 1940 in België werd
uitgevaardigd en die de uitzonderlijke oorlogswinsten trof met een belasting van
70%.
Deze werd voor Belgisch Congo vervangen door een bijkomend uitvoerrecht.
Door dezen maatregel werden natuurlijk alleen de uitvoerders getroffen. Alle
oorlogswinsten in Belgisch Congo zelf gemaakt, of tot stand gebracht door den
invoer, bleven onaangeroerd. Men begrijpt dat de bedienden bij het zien van de
opstapeling dezer rijkdommen niet erg tevreden waren. Ook de geallieerden die in
eigen land zulke groote beperkingen kenden waren eerder verwonderd.
Het algemeen beginsel, dat aan deze wet ten gronde ligt, werd niet betwist. Wel
echter het feit dat alleen bepaalde physische of moreele personen een deel van hun
winsten moesten afstaan, terwijl andere, door stilzwijgen van de wet over hun geval,
deze in alle gerustheid mochten behouden. Zij waren immers, hoewel aan den oorlog
te danken, op een andere manier dan door tot uitvoer bestemde producten verkregen.
Deze anomalieën werden vooreerst verholpen door een verordening van 24 Maart
1941 waardoor de maatschappijen met maatschappelijken zetel in België en hun
hoofdbedrijvigheid in de kolonie, door een voorloopige voorafneming van 12% op
de winsten, het hunne bijdragen. Dus ook als zij zich niet met uitvoer inlaten.
Al beteekende de verordening van 1941 een vooruitgang, toch werd eerst
voldoening bereikt door het decreet van 15 Juni 1944. Hierdoor worden niet alleen
alle maatschappijen getroffen, maar ook alle belastingsplichtigen die winstgevende
beroepen uitoefenen. Of deze handelingen betrekking hebben op uit- of invoer doet
weinig ter zake: alle handelingen van industrieelen, commercieelen of
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schappijen, tusschen groepeeringen van Belgisch, Congoleesch of vreemd recht
wordt uitgeschakeld.
Voor de vaststelling van de winsten worden de gemiddelde winsten van de jaren
1937, 1938 en 1939 - of 12% van het in 1939 op het bilan voorkomende werkelijk
geinvesteerde kapitaal - als normaal beschouwd en dienen zij dus als basis van
vergelijking. Voor de getallen van het basisjaar wordt een verhooging voorzien van
25% om de muntontwaarding van 1940 te compenseeren.
Natuurlijk worden de bedragen die reeds betaald werden krachtens vroeger
uitgevaardigde wetten afgerekend van de sommen die betaald moeten worden uit
hoofde van dezen nieuwen maatregel.
Beide wetten, deze waardoor bijkomende uitvoerrechten opgelegd en deze waardoor
alle oorlogswinsten belast worden, blijven naast elkaar bestaan, nochtans zonder
cumulatieve kracht. Als regel geldt dat de belasting die het zwaarst weegt, moet
toegepast worden. Zoo wordt b.v. een uitvoerder, die volgens de wet der bijkomende
uitvoerrechten 700 fr. moet betalen, en volgens de wet op de oorlogswinsten 1.000
fr., verplicht de 300 fr. bij te betalen. Doet zich het geval voor dat hij voor zijn uitvoer
1.300 fr. moet betalen, dan worden de 300 fr. boven de oorlogswinsten-belasting
niet terugbetaald.
Vooral de uitvoerders zijn tegen deze fiscale maatregelen het hevigst opgekomen,
en het is vooral aan hen te danken dat men tot de regeling van 1944 kwam.
Dat zij gekant waren tegen de bij komende uitvoerrechten valt licht te begrijpen
omdat alleen hun winsten de oorlogsbelasting droegen. Ook na 1944 blijven zij
bezwaren opperen tegen de vastgestelde maatregelen. De kolonie eischt immers 20
of 40% (naar gelang de producten) van het verschil in prijs tusschen 1939 en het
oogenblik van den uitvoer. Daarenboven beweren zij dat de administratie niet
voldoende rekening hield met de verhoogde vervangingswaarde der machines, de
verzwaring der sociale lasten, en de algemeene onkosten.
De sinds lang bestaande maatschappijen vinden het ook niet redelijk dat wel
rekening wordt gehouden met de muntontwaarding van 1940 en niet met die van
1926 en 1935. Deze beinvloedden toch even goed de werkelijke waarde van het
maatschappelijk kapitaal dat nominaal zich zelf gelijk bleef.
Ten slotte wordt nog beweerd dat de verdeeling der lasten niet rechtvaardig is
omdat de uitvoerders in alle geval het gewicht van de belasting dragen, - of zij winsten
maken of met verlies werken - daar hun uitvoer steeds belast wordt, terwijl de andere
maatschappijen slechts indien en voor zoo ver zij winsten maken, belasting betalen.
Door het feit dat de wet van Juni 1944 van terugwerkende kracht is, worden ook
de winsten van 1942 getroffen. Het is natuurlijk nooit aangenaam belasting te betalen
op winsten die men als definitief verworven beschouwde. Onnoodig hier den nadruk
op te leggen. Meer bezwarend nog dan in ons land het geval is, was voor de kolonisten
de omstandigheid, dat zij winsten gemaakt hadden zonder iemand leed te hebben
aangedaan, terwijl hier toch steeds de presumptie bestaat dat oorlogsrijkdom
gegrondvest is op de eilende van medemenschen.
Buiten deze wetten die rechtstreeks de winstgevende beroepen treffen, werden
ook de belastingen op alle inkomens verhoogd.
Als besluit kunnen wij dan zeggen, dat buiten de bij komende uitvoer-
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rechten de fiscale politiek van de kolonie zeer gematigd was en dat alles samen niet
bizonder veel offers gevergd werden op dit gebied - natuurlijk steeds met de gedachte
voor oogen dat Belgisch Congo zich in een oorlogseconomie bevond.
Wij maakten uitzondering voor de nog steeds bestaande bij komende uitvoerrechten.
Zij beteekenen werkelijk een groot offer. Dit geldt niet alleen voor de betrokken
handelaars en uitvoerders, ook de kolonie in haar geheel schijnt onder dezen maatregel
te lijden. En wel om de volgende reden.
In het mijnbedrijf kunnen bij hooge uitvoerrechten alleen de rijke lagen
geëxploiteerd worden, omdat zij alleen deze lasten kunnen dragen. De geringe winst
gerealiseerd door de exploitatie van arme lagen wordt door de uitvoerrechten
opgeslorpt. Zelfs is het zeer goed mogelijk, dat een hooger uitvoerrecht moet worden
betaald dan wat door de exploitatie van arme lagen aan winst verwezenlijkt wordt.
Bij hooge uitvoerrechten worden dus de armere lagen niet uitgebaat - terwijl ze in
normale omstandigheden wel de exploitatie waard waren geweest - en dus worden
de natuurlijke rijkdommen van de kolonie niet volledig geëxploiteerd. In dit geval
is Congo werkelijk oorlogsslachtoffer.
Anticipeeren wij een oogenblik op de bespreking van de voortbrengst om vast te
stellen dat ook daar feiten voorkomen, die er op wijzen dat Congo oorlogsslachtoffer
is. Door de oorlogsnoodwendigheden werden natuurlijk sommige producten niet in
dezelfde mate als vroeger uitgebaat: b.v. goud en diamant. Maar dit is niet zoo erg
omdat deze toch niet verloren gaan en later even goed kunnen ontgonnen worden.
Voor de tewerkstelling van de arbeiders echter, die rechtstreeks door den oorlog
bepaald wordt, stelt het probleem zich anders. De industrie slorpt veel meer
arbeidskrachten op dan voor de toekomst van de zwarte bevolking - en dus van de
kolonie zelf wenschelijk is1.. Daarbij eischte de oorlogsvoering dat alle bronnen van
rubberproductie zoo volledig mogelijk geëxploiteerd zouden worden, zelfs als deze
voortbrengst zeer oneconomisch was. Dit is te begrijpen, want na het verlies van
Nederlandsch Indië en de Philippijnen zaten de geallieerden met hun rubbervoorraden
erg in het nauw en moest Belgisch Congo leveren wat het maar vinden kon. Zoo
werd de pluk in het oerwoud op groote schaal ingericht. Deze manier van voortbrengen
nu vraagt veel menschen voor een relatief geringe opbrengst. Dat de gevolgen hiervan
voor de kolonie nadeelig zijn is maar al te duidelijk: de inlanders moesten immers
hun eigen velden verlaten met het gevolg dat de cultuur van maïs, rijst, enz. en in
het algemeen van alle niet-industrieele of niet-voor-uitvoer-bestemde producten
onder den oorlog niet vooruitgegaan is.
Op zichzelf is dat misschien niet zoo erg, maar de regeering had vóór 1940 groote
inspanningen gedaan om van de Congoleesche bevolking een landbouwbevolking
te maken. Hierin was zij tot zeer goede resultaten gekomen. Deze evolutie wordt
door den oorlog geremd en het waren de blanken die de inboorlingen naar de mijnen
of naar het oerwoud terugvoerden. De toekomst zal uitmaken in hoever deze
verandering van politiek nadeelige gevolgen zal hebben.

1.

De heer gouverneur-generaal P. Rijckmans verklaarde nog onlangs in zijn mededeeling aan
de pers, dat de zwarte bevolking onder de omstandigheden meer geleden heeft dan de blanken.
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Structuurverandering der kolonie
De oorlog bracht mede dat de regeering een grooter aandeel kreeg in de economische
leiding van de kolonie. Een strenge coördinatie van alle krachten was onontbeerlijk.
Vandaar de stichting van verschillende gespecialiseerde organismen.
Zoo vinden wij de 'Direction de la Production Minière de Guerre', 'La Régie des
Minerais Stratégiques', 'Les Offices du Café', 'Commissions du Copal, de l'Huile de
Palme, des Palmistes, des Fibres, du Caoutchouc', 'L'Office des Approvisionnements',
'La Section du Contrôle des Prix', 'La Section du Contrôle des Tissus de Traite1.'.
Zij beschikken over publiekrechtelijke machten zooals de dienst voor
koffieverkoop, die wij als voorbeeld van naderbij zullen beschouwen, duidelijk
aantoont.
Dit organisme werd in 1939 opgericht voor den verkoop in binnen- en buitenland.
Een verordening van 1940 verleende nieuwe machten: was het volgens de bepalingen
van 1939 verboden industrieele of commercieele activiteit te ontwikkelen, dan worden
integendeel van nu af aan deze operaties speciaal en uitsluitend aan dit organisme
voorbehouden. De voortbrengers zijn gehouden tot het leveren van hun product en.
Door deskundigen wordt aan hun waar een hoedanigheidscoëfficient toegekend.
Dadelijk na levering wordt een voorschot betaald van 6 tot 9 fr. naargelang de soort
en de hoedanigheid. De dienst voor koffieverkoop zorgt dan zelf voor een mengeling,
zoodat alle Congoleesche koffie, in het buitenland verkocht, van homogene
hoedanigheid is en van grooter waarde dan vóór 1940.
Op het einde van het jaar wordt de balans opgemaakt en worden de winsten
verdeeld onder de voortbrengers die hun waren leverden, en bij deze verdeeling
wordt natuurlijk rekening gehouden met geleverde hoeveelheid en hoedanigheid.
Andere dienst en werden op een soortgelijke wijze ingericht. Ook bemoeide de
kolonie zich met de leiding van sommige maatschappijen, maar het moet gezegd dat
de regeering hier zeer voorzichtig en kiesch optrad: slechts wanneer van een
naamlooze vennootschap geen drie normale vertegenwoordigers in niet-bezet gebied
vertoeven, benoemt de Minister of de Gouverneur-Generaal één of meer aanvullende
beheerders, in de mate van het mogelijke gekozen onder menschen die met de zaak
vertrouwd zijn.

De economische ontwikkeling
Nu wij als het ware de fabriek en de machines bekeken hebben zooals zij er in
oorlogstijd uitzien, kunnen wij onze aandacht wij den aan de voortbrengst zelf.
Het lijkt ons overbodig in detail de vermeerdering van voortbrengst gedurende
den oorlog na te gaan. Tallooze malen publiceerden de kranten de cijfers. Wij zullen
ons tevreden stellen met de hoofdtrekken van de ontwikkeling.
Al dadelijk valt het op, dat de vermeerdering in voortbrengst van de

1.

De Nederlandsche officieele benamingen hebben wij nog niet kunnen achterhalen.
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grootste mijnexploitatie die Congo kent, van het koper nl., merkelijk minder is dan
de vermeerdering in voortbrengst van de andere exploitaties. Wij besluiten hieruit,
dat de industrieele inspanning van Congo vóór 1940 voor dit product zoo groot was,
dat de dringendste oorlogsnoodwendigheden geen sensationeele vermeerdering meer
konden verwekken. Dit getuigt van de krachtinspanning der kolonie gedurende de
vooroorlogsche periode. Wij mogen nochtans niet uit het oog verliezen, dat de
opbrengst van 1942 tot met een derde, en deze van 1943 tot met een vierde van de
totale opbrengst van 1938 verhoogd werd. Rekening houdend met de groote
hoeveelheden in 1938 voortgebracht, geeft dit natuurlijk een zeer groote absolute
vermeerdering, 41.997 T. in 1942, 31,057 T. in 1943.
In vergelijking echter met de andere ertsen, is deze vermeerdering gering: er werd
immers 8 maal meer mangaan, 7 maal meer zinkerts voortgebracht. De voortbrengst
van tin werd verhoogd met 66.5%, deze van tantalium met 40%, - steeds ten opzichte
van 1938 dat wij als het normale, niet door oorlogsproductie beinvloede jaar
beschouwen. Daarbij werden nieuwe ontginningen ondernomen: wolfram, cadmium
b.v.
Sommige producten werden niet in grooter hoeveelheden voortgebracht om redenen
die door de oorlogsvoering bepaald werden: goud, diamant en zilver, waarvan de
Vereenigde Naties voldoende voorzien zijn.
De verhooging van de landbouwproductie - meer bepaald van de voor uitvoer
bestemde producten - is meer spectaculair en werkelijk verbazingwekkend. Verliezen
wij hierbij echter niet uit het oog, dat in het begin van den oorlog de kolonie zich op
dit gebied nog in een beginstadium bevond.
Vooral de voortbrengst van rubber valt te signaleeren: ongeveer 12 maal het volume
van 1938. Zoo zien wij bij andere landbouwproducten die voor uitvoer bestemd zijn
een gelijkaardige vermeerdering: 3 maal meer Arabicakoffie, 5 maal meer palmolie,
9.5 maal meer plantagepalmnoten, 10 maal meer vezels (jute). Daarbij mogen wij
de nieuwe culturen niet vergeten, zooals kinine en de cultuur van Pyrethrum
(ganzenbloem). Deze twee laatste producten worden in Kivu voortgebracht. De 10
T. kinine volstaan voor de bevrediging der behoeften van de kolonie; de ganzenbloem
is van het grootste belang voor de geallieerden omdat zij de grondstof levert voor
een insektendoodend product, onmisbaar voor den oorlog in het verre Oosten.
Wij laten hier een tabel volgen die deze gegevens overzichtelijk weergeeft. Als
basis van vergelijking nemen wij 1938 zooals in de vorige bespreking reeds werd
aangeduid. In de linkerhelft der tabel geven we de hoeveelheden in Ton, in de
rechterhelft de indexcijfers met 1938 = 100.
1942
165.940

1943
155.000

1938
100

1942
133.8

1943
125

Mangaanerts 3.737

27.000

30.000

100

722.5

802.7

Tin

7.206

14.187

12.000

100

196.8

166.5

Zinkerts

4.140

18.000

29.000

100

434.7

700

Tantalium 135

127

190

100

94

140

Zilver

117

110

100

120

113

Koper

1938
123.943

97
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Goud

14

17

15

100
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126

107

186

Rubber

1.014

3.000

12.000

100

295.8

1.183.4

Koffie
Rob

17.004

18.000

18.000

100

105.8

105.8

Koffie
Arab

4.083

12.000

12.000

100

293.9

293.9

Palmolie

18.217

80.000

90.000

100

439

494

Palmnoten 8.442

72.404

80.000

100

857.6

947.6

Jute

-

9.000

100

-

986.8

912

De prijzen
Wij wezen er hooger op dat de vaststelling der prijzen offers vergde van de
producenten, omdat deze voor hun producten niet den hoogsten prijs kregen die zij
hadden kunnen maken mits onbeperkte vrijheid op de markt. Dit neemt niet weg dat
de prijzen merkelijk verhoogd werden, vooral na 1942 toen een groote aanpassing
doorgevoerd werd.
Bij het overschouwen der douaneprijzen, - wij kunnen ons hiermede tevreden
stellen daar deze prijzen officieel vastgesteld werden en alle gegevens van
marktprijzen ontbreken - zien wij dat in 1943 ten opzichte van 1938 de meeste
producten in prijs verdubbeld zijn. Dit geldt voor: tin, zink, suiker, katoen, kassiteriet,
koffie, palmnoten, rubber. Andere stegen tot het drievoud hunner waarde van 1938,
nl. palmolie, jute, kopal, terwijl hout tot 16 maal, en mangaanerts tot 35 maal zijn
prijs van 1938 realiseert.
Dit neemt niet weg dat in 1940 verschillende producten onder den prijs van 1938
verkocht moeten worden: koffie, palmolie, palmnoten, jute, terwijl ook in 1941 en
1942 slechts een kleine stijging der prijzen ten opzichte van 1938 te noteeren viel.
Voor het grootste aantal producten was de prijsstijging tusschen 1939 en 1940 veel
grooter dan tusschen 1938 en 1939. De daling in prijs van palmolie, palmnoten en
jute - drie oorlogsproducten van eerste belang - gedurende dezelfde periode, is er
des te karakteristieker om.
Wij gelooven nochtans niet, dat deze prijsdaling enkel aan de internationale
overeenkomsten zou te wijten zijn. Voorzeker speelde de reglementeering der prijzen
hier een groote rol, doch ook de in- en uitvoercijfers verschaffen ons inlichtingen.

Invoer en uitvoer
Wat den uitvoer betreft zien wij vooreerst dat in 1940 de hoeveelheid producten veel
kleiner is dan in 1938. Zoo wordt slechts 6% van de hoeveelheid palmnoten, die in
1938 uitgevoerd werden, naar het buitenland verzonden, zoo ook 28.4% van de
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hoeveelheid palmolie, die in 1938 uitgevoerd werd, 19% jute en 42% rubber, om
slechts enkele producten te noemen.
De prijsverlaging van 1940 kan hierdoor eenigszins verklaard worden: de markt
van Congo was door den oorlog totaal in de war geraakt: de voornaamste
vooroorlogsche markt: België, nam geen producten meer af. De beschikbare
scheepsruimte werd vooreerst gebruikt voor het vervoer van mijnproducten die steeds
het belangrijkste waren voor de oorlogsvoering; de niet-industrieele producten vonden
niet dadelijk een ander afzetgebied en verminderden in waarde.
Deze daling van den uitvoer geldt dus uitsluitend voor niet-industrieele
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producten. De ertsen werden vanaf het begin van den oorlog in groote hoeveelheden
uitgevoerd.
In 1943 is echter de uitvoer van alle product en vermeerderd: er wordt 7 maal meer
rubber, 6 maal meer tin, 4 maal meer mangaan, 3 maal meer zink en jute, 2 maal
meer diamant, enz. geëxporteerd.
Tot nu toe beschouwden wij enkel de uitgevoerde hoeveelheid. De waarde van
den uitvoer vertoont niet dezelfde daling in 1940, omdat de prijsverhooging ten
gevolge van den oorlog en de muntontwaarding, deze vermindering in uitgevoerde
hoeveelheid compenseert.
In 1943 bereikt de waarde van den uitvoer meer dan het dubbele van de waarde
van den uitvoer in 1938: van 1.897 millioen in 1938 stijgt de uitvoer tot 4.609 millioen
in 1943, wat een vermeerdering van 142.5% beteekent.
Wat nu den invoer aangaat, doet zich hetzelfde voor als bij den uitvoer: de
ingevoerde hoeveelheid vermindert na 1939, om na 1941 weer te stijgen, tot ze in
1943 den invoer met de helft overtreft.
Voor de waarde van de ingevoerde producten doet zich zooals bij den uitvoer, de
daling van 1940 niet voor.
Wij laten hier een tabel volgen voor invoer en uitvoer. Hierbij hebben wij de
hoeveelheden in Ton, en de waarde in millioen frank uitgedrukt.
Invoer
1938
Hoeveelheid 312.446

1940
-

1941
296.040

1942
384.388

1943
417.716

In%

100

-

94

123

123

Waarde

1.023

-

1.478

1.894

2.289

In%

100

-

144.5

185.2

223.8

Hoeveelheid 544.962

353.415

490.716

566.903

620.165

In%

100

64.8

90

104

113.8

Waarde

1.897

2.763

3.256

3.889

4.609.7

In%

100

145.6

171.6

204.9

242.9

Uitvoer

Uit bovenstaande tabel blijkt duidelijk dat de invoer sneller stijgt dan de uitvoer,
als men de hoeveelheid beschouwt.
Wij kunnen niet genoeg de aandacht vestigen op dit feit; meer dan welk ander
heeft het beteekenis voor het juist begrip van de evolutie der kolonie onder den
oorlog: alle koloniale landen en landbouwstaten kenmerken zich door een grooter
uit- dan invoer. Dit in tegenstelling met de geëvolueerde landen waar de invoer
grooter is dan de uitvoer. Congo ontsnapt niet aan deze wet, en onder den oorlog
blijft de uitvoer den invoer overtreffen. Opmerkenswaard blijft, dat de voorsprong
van den uitvoer op den invoer vermindert; beide vermeerderen immers onder den
oorlog, maar de uitvoer evolueert langzamer dan de invoer. Nog meer beteekenis
krijgt dit feit als wij bedenken, dat wij ons in een oorlogseconomie bevinden waar
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kolonies voornamelijk belang hebben voor de oorlogsvoering door den uitvoer van
hun producten.
Deze cijfers toonen insgelijks duidelijk aan dat de rijkdom aan buitenlandsche
deviezen, onder den oorlog merkelijk vergroot is: in 1941 over-
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trof de waarde van den uitvoer deze van den invoer met 1 milliard 285 millioen, in
1943 is dit verschil gestegen tot 2 milliard 390 millioen. Zoodat wij hieruit mogen
besluiten dat de veredelingsindustrieën in Belgisch Congo merkelijk toegenomen
zijn. De invoercijfers verschaffen ons hierover aanvullende inlichtingen: zoo zien
wij dat Rhodesië zeer groote hoeveelheden invoert voor een geringe waarde: in 1943,
237.310 T. - d.i. 50% van den totalen invoer van de kolonie - voor een waarde van
65 millioen, wat slechts 2.8% van de totale waarde van den invoer uitmaakt.
In de overeenkomst met Engeland was besloten dit teveel aan vreemde deviezen
aan de Engelsche regeering af te staan, doch slechts na voldaan te hebben aan de
behoeften der Belgische regeering te Londen. Zóó wordt het duidelijk dat deze laatste
over groote sommen in vreemde valuta kon beschikken, en niet verplicht was tot het
aangaan van leeningen in het buitenland tegen nadeelige voorwaarden.
Wij vinden dus in deze ontwikkeling van de in- en uitvoer een duidelijken opgang
van de kolonie naar meer zelfstandigheid. Op twee andere gebieden zien wij dezelfde
tendens tot uiting komen nl. in verband met de bevoorrading en met den financieelen
toestand.
Wij zullen den financieelen toestand later bespreken, zeggen wij hier in verband
met den invoer een woord over de bevoorrading van de kolonie gedurende den oorlog.
De bevoorrading liep niet steeds van een leien dakje omdat de oorlogvoerende
naties nu eenmaal in de onmogelijkheid verkeerden iets af te staan van wat zij zelf
te weinig bezaten. Congo beschikte bij het begin van den oorlog over een grooten
voorraad en leefde daarvan. Vervolgens werd de productie van de kolonie zoo hoog
opgevoerd, dat zij weldra in haar eigen behoeften kon voorzien. Met de verbetering
van den toestand op militair gebied ontstond ook de mogelijkheid steeds meer en
meer in te voeren.
Op het oogenblik is de zaak zóó geregeld: in Leopoldstad bestaat een bureel der
bevoorrading, waar in samenwerking met de locale handelskamers de
noodwendigheden van de kolonie bepaald worden. Dit voorstel van de
bevoorradingscommissie van Leopoldstad wordt dan met de vertegenwoordigers van
het Engelsche en Amerikaansche consulaat besproken. Natuurlijk wordt er rekening
gehouden met den toestand der stocks en de voortbrengstmogelijkheden over de.
wereld, en vooral met de noodwendigheden van de oorlogsvoering.

De buitenlandsche markten van Congo onder den oorlog
Het loont de moeite na te gaan waarheen Congo zijn product en exporteerde en waar
zijn invoerproducten vandaan kwamen.
Vóór 1940 ging natuurlijkerwijze het grootste deel van den uitvoer naar België
en betrok Congo ook de meeste producten uit dit land. Engeland en de Vereenigde
Staten waren haast volledig gesloten voor de kolonie. Engeland voerde 0.4% in van
de uit Congo geëxporteerde goederen, de Vereenigde Staten 3,1%. Ook de andere
deelen van het 'Commonwealth' kwamen voor geen grootere hoeveelheden in
aanmerking: 0.9% ging naar Rhodesië, 3.3% naar de Zuidafrikaansche Unie.
Deze toestand komt nog duidelijker uit als wij niet de hoeveelheid der
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geëxporteerde producten beschouwen zooals wij zoo juist deden, maar de waarde
van het geëxporteerde. Zoo voerde Engeland 0.02% van de export waarde in, de
Vereenigde Staten 1.6%. Hetzelfde geldt voor Rhodesië (0.03%) en de
Zuidafrikaansche Unie (1.5%).
In 1943 Staat de Engelsche markt zóó open voor Congo dat 38.2% van den export
naar dit land gaat. De Vereenigde Staten importeeren 32.2% van den Congoleeschen
uitvoer; Rhodesië en de Zuidafrikaansche Unie samen 20%.
Wat de waarde van den uitvoer betreft, gaat in 1943 33.3% naar Engeland, en 33.9
naar de Vereenigde Staten, terwijl de Zuidafrikaansche Unie en Rhodesië samen
25% invoeren van het totaal export van Congo.
Wij moeten hierbij bedenken dat deze gunstige toestand niet bestendig kan blijven.
In een normale wereldeconomie zal de kolonie deze plaats op deze twee voornaamste
wereldmarkten niet kunnen behouden. Wij mogen nochtans hopen dat nu de weg
eenmaal gebaand is, de toestand toch gunstiger zal zijn dan vóór 1940.
Wat den invoer betreft zien wij dat dezelfde landen niet op dezelfde manier in
aanmerking komen. Het deel van Engeland blijft klein wat de hoeveelheid
geïmporteerde goederen aangaat (5.3%), het deel der Vereenigde Staten is iets grooter:
13.5% van de ingevoerde hoeveelheid. De invoer door de Vereenigde Staten is veel
grooter wanneer niet de hoeveelheid maar de waarde ervan beschouwd wordt. In dit
geval voeren de Vereenigde Staten 41% van den totalen invoer in. Het grootste deel
van den invoer gebeurt door de Zuidafrikaansche Unie en Rhodesië die samen 70.8%
van het totaal ingevoerde voor hun rekening nemen.
Wat nu den afzet van de producten aangaat, wordt, zooals in Londen
overeengekomen was, alle koper, kassiteriet, tin, mangaan en tantalium aan de
Vereenigde Staten verkocht.
Al het diamant wordt afgestaan aan de 'Diamond Corporation' en het goud aan de
'South African Refinery', die afhangt van de 'South African Reserve Bank'.
De totale opbrengst van rubber gaat naar de Zuidafrikaansche Unie; de katoen
wordt hoofdzakelijk naar Engeland vervoerd, terwijl een groot deel in de kolonie
zelf verbruikt wordt. Engeland diende ook als middelaar voor de levering van katoen
aan Spanje, en het is zooals men weet dank zij deze levering van de kolonie aan dit
land, dat veel Belgische gevangenen uit de concentratiekampen vrijgelaten werden.
De koffie wordt vooral geplaatst in Zuid-Afrika, de Vereenigde Staten en Soedan.
Het kan wellicht ver wondering wekken dat een zoo groote hoeveelheid naar de
Vereenigde Staten uitgevoerd wordt. Dit valt misschien te verklaren uit het feit, dat
de normale leveranciers van de Vereenigde Staten, de Zuid-Amerikaansche landen,
niet aan 'Empire prijzen' leverden, en dat koffie gebruikt werd als vracht voor de
terugvarende schepen, die in Belgisch Congo ontzettend veel materiaal voor den
oorlog in de Middellandsche zee aanbrachten.
De voortbrengst van palmolie en palmnoten gaat hoofdzakelijk naar de Vereenigde
Staten en Engeland.
Hierbij mogen wij niet vergeten, dat het doorgangsverkeer in de kolonie zeer groot
was. Daarvan werden natuurlijk nooit cijfers gepubliceerd, omdat dit rechtstreeks in
verband staat met de oorlogsvoering.
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De toestand op financieel gebied
Tot slot willen wij nog een woord wij den aan den financieelen toestand der kolonie.
Buiten de budgetten beschikken wij nog niet over rechtstreeksche gegevens. Wij
kunnen nochtans als vaststaand beschouwen dat de kolonie door den oorlog zeer
verrijkt is. Dit geldt zoowel voor de kolonie in haar geheel als voor de enkelingen.
Uit volgende feiten kunnen wij dit besluiten. Vooreerst de leening die door de
regeering werd toegestaan: door een besluitwet van 9 Maart 1944 die verschillende
gelijkluidende besluiten van 1941, 1942 en 1943 bevestigt, wordt door den Belgischen
Staat een leening aangegaan voor een totaal van 40 millioen Pond Sterling - 7.065
mill. - of een gelijkwaardige som in dollars of Congoleesche francs. De Minister van
Koloniën staat borg voor de betaling van deze som.
Van deze 7 milliard 65 millioen fr. werd een deel vastgelegd door de 'Leening der
Bevrijding', die zooals men wellicht weet op 7 April 1944 gesloten werd met een
som van 3 milliard 174 millioen. Deze leening werd na de bevrijding door den
Belgischen Staat overgenomen.
Hieruit blijkt reeds dat de banken en maatschappijen in Congo over voldoende
liquide middelen beschikten. Temeer dat buiten deze leening 250.000 Pond Sterling
- een 44 millioen fr. - voor rekening der Engelsche regeering gestort werden, waardoor
deze 44 Spitfires kon aanschaffen, die ter beschikking gesteld werden van Belgische
piloten.
Uit de beschouwing van het budget besluiten wij dat de kolonie meer en meer aan
waarde wint, en aan haar toestand van 'primitieve kolonie' meer en meer ontgroeit.
De geweldige vermeerdering van de budgettaire ontvangsten en uitgaven toont dit
duidelijk aan. Deze vermeerdering wijst echter niet noodzakelijk op een evenredige
verrijking van de kolonie.
Voor het totaal der uitgaven en ontvangsten onder den oorlog treffen wij aan (wij
nemen hier als basis 1940 om den invloed van de muntontwaarding uit te schakelen;
de cijfers zijn gegeven in 1.000 fr.):
1938
798.216

1939
730.379

1940
779.821

1943
1.303.482

1944
1.601.405

In%

102.3

93.6

100

167

205.3

Tot. der
ontvangs

748.216

675.453

747.208

1.366.300

1.765.683

In%

100

90

100

182.8

236.3

Tot. der
uitgaven

Algemeen besluit
In hoever is deze ontwikkeling van de kolonie oorlogsgebonden? Hierop een definitief
antwoord te geven lijkt voor het oogenblik nog onmogelijk. Laten wij ons aan enkele
feiten houden die naar alle waarschijnlijkheid vaststaan. Vooreerst lijdt het geen
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twijfel, dat de opbrengst van rubber na den oorlog zal afnemen: eerst en vooral omdat
die opbrengst op het oogenblik op een oneconomische wijze geschiedt. Zij mobiliseert
te veel volk, dat normaal in andere bedrijven werkzaam moet zijn. Vervolgens staat
wel vast, dat Congo op het oogenblik zooveel mogelijk de plaats moet innemen van
de voorloopig bezette kolonies. Zoodra deze landen
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weer normaal kunnen lever en, zal Belgisch Congo waarschijnlijk niet tegen hun
concurrentie opkunnen.
Hetzelfde geldt voor den verkoop van koffie, die voor het moment zoo vlot van
stapel loopt. Zal Congo kunnen concurreeren tegen de traditioneele
koffievoortbrengers, en zijn huidige markt behouden?
Andere producten zooals koper, tin, palmolie, om er slechts enkele te vernoemen,
zullen waarschijnlijk hun ontwikkelingsgang kunnen doorzetten.
Wij kunnen dit overzicht niet beter besluiten dan door onze groote bewondering uit
te drukken voor hen, die de kolonie tot zulke expansie hebben opgevoerd.
Bewondering voor de particulieren die trots alle overspanning zich gansch wijdden
aan hun taak: de overwinning.
Laten wij beseffen dat al zijn wij inwoners van een klein land, wij toch vervuld
moeten zijn van een ruimdenkenden geest en een ver vooruitzienden blik. Wij moeten
er ons bewust van worden dat bij ons niets klein mag zijn dan het grondgebied: de
grootsche rol van Belgisch Congo onder den oorlog, de resultaten die werden bereikt,
dank zij de bedrijvigheid en den durf van leden van ons eigen volk, bewijzen dit op
afdoende wijze.
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Moraal-kroniek
Woekerprijzen en restitutieplicht
door A. Darquennes S.J.
Onder al de gevolgen, die de oorlog na zich sleept, is er een dat diep ingrijpt in de
structuur van de gemeenschap en deze zelfs in haar wezen bedreigt: de zin voor
rechtvaardigheid gaat te loor.
Het kan immers gebeuren dat, ook in meer gunstige omstandigheden, de drang
naar comfort en tijdelijk bezit de menschen dermate in beslag neemt dat zij geen oog
meer hebben voor den nood hunner medeburgers. Van onderlinge hulpvaardigheid
en zelfvergeten naastenliefde achten zij zich ontslagen en, door het feit zelf, berooven
zij zich van een intieme vreugde en een schoon geluk. Maar in normale
levensomstandigheden kennen de menschen zeer goed de draagwijdte van het zevende
gebod: 'Mijd het stelen en bedriegen.' Zij weten waar de onrechtvaardigheid begint
en voelen zeer scherp aan, dat aan ieder het zij ne moet gegeven worden.
Nu zijn de levensomstandigheden, waarin wij ons voor het oogenblik bevinden,
niet normaal en velen achten in geweten geoorloofd, wat op zich zelf tegenover de
christelijke rechtvaardigheid niet te verantwoorden is. Of nog erger: ze stellen zelfs
de vraag niet meer: 'In hoever strookt dit alles met de rechtvaardigheid?' Zij kunnen
of willen het dijne van het mijne niet meer onderscheiden. Heele lijsten van
veroordeelden, omdat zij aan 'woekerprijzen' verkochten, kan men in de kranten
lezen en de leden van de gerechtshoven zullen het eens zijn om te bevestigen, dat de
'niet gesnapten' en échte woekeraars vrij talrijker en misschien meer schuldig zijn
dan de veroordeelden.
Dergelijke toestand benevelt den zin voor rechtvaardigheid, die ten grondslag ligt
aan het gemeenschapsleven en vele menschen denken zelfs niet meer aan een
mogelijken restitutieplicht. In het belang van de gewetensvorming der katholieken,
zullen wij hier onderzoeken vooreerst welke prijzen woekerprijzen zijn en dus een
rechtsschending insluiten en tevens in welke omstandigheden de restitutie in geweten
verplichtend is.

1. Woekerprijzen zijn onrechtvaardig
Strikt genomen beteekent 'woeker', een winst die men najaagt bij het leenen van een
zaak, louter en alleen omdat men die zaak leent en op grond van geen enkelen anderen
titel. In ruimere beteekenis noemt men 'woeker' elke winst bij het leenen of bij
gelegenheid van het leenen gemaakt, met of zonder wettigen, rechtmatigen titel. Zoo
woekert iemand indien hij geld uitleent aan een bepaalden interest, alleen op grond
van het leenen. De leer der moralisten, vroeger vrijwel strenger dan nu, heeft zich
in den loop der tijden aangepast aan de door den handel totaal omgevormde
omstandigheden en beschouwt dergelijke winsten op zich niet meer als onrechtvaardig,
om wille van de extrinsieke titels ter vergoeding, althans indien het procent zekere
normen niet overschrijdt.
In afgeleide beteekenis spreekt men van woekerprijzen, wanneer, in de
handelsbetrekkingen, boven den hoogsten rechtmatigen prijs verkocht wordt of
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beneden den laagsten rechtmatigen prijs gekocht, zoodat verkooper of kooper, in dit
contract, de strikte rechtvaardigheid schenden.
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Daar er in de huidige omstandigheden weinig of geen gevaar bestaat dat men beneden
den laagsten rechtmatigen prijs zou koopen, beschouwen wij de woekerwinsten alleen
bij den verkooper.
Woekerprijzen zijn dus overdreven verkoopprijzen, d.w.z. bedragen die hooger
gesteld worden dan den rechtmatigen koopprijs. Zij zijn uiteraard onrechtvaardig,
althans voor dit overdreven gedeelte.
De vraag komt natuurlijk hier op neer: Welke prijs duidt de grens aan tusschen
rechtvaardigheid en onrechtvaardigheid?
Onder het volk kan men heden vrij veel uitlatingen hooren als deze: 'Mag ik niet
zooveel vragen als ik wil, als de koopers het maar willen betalen? Zij zijn niet
verplicht te koopen.' - 'Ja, de prijs is veel te hoog, maar de koopers stellen hem soms
zelf voor: Vraag maar, zooveel ge wilt, ik zal het u betalen.' Kan er nog van
woekerprijzen sprake zijn in die omstandigheden, en welke is dan de rechtmatige
prijs?
De rechtmatige prijs berust op de essentieel betrekkelijke ruilwaarde der goederen,
namelijk op de geschiktheid om, op deze bepaalde plaats en in dezen bepaalden tijd,
met anderen verwisseld te worden, in betrekking tot den handel. De prijs is niets
anders dan de waarde in geld uitgedrukt, en als deze uitdrukking met de echte waarde
der goederen overeenstemt, dan heeft men den rechtmatigen prijs. Nu kan die waarde
door economische wetten vastgesteld en geregeld worden: de bruikbaarheid, de
schaarschheid, de koopkracht en ook de wil der menschen, zoowel van koopers als
van verkoopers, spelen daarin hun rol. Door de algemeene opvatting en schatting
wordt dan de prijs gevormd en op zich zelf is die prijs rechtmatig. Doch dit geldt
alleen in die omstandigheden, waarin koopers en verkoopers vrij en rustig kunnen
handelen.
Nu echter beleven wij benarde toestanden, en de prijs kan niet vastgesteld worden
door de algemeene opvatting en schatting.
Welke is nu de rechtmatige prijs?
Wanneer de gemeenschap niet meer vrij is, b.v. als er groot gebrek geleden wordt,
dan moet de prijs aangepast en verbeterd worden. Daarin ligt een verplichting van
sociale rechtvaardigheid: deze immers eischt dat ieder het noodzakelijke hebbe om
normaal te leven en dat werkman en landbouwer van hun werk kunnen bestaan.
Om die prijsverbetering in de abnormale omstandigheden aan te brengen, haalt
de werking van den enkeling niets of niet veel uit en moet een wettelijke prijs
vastgesteld worden, die dan in geweten zou verplichten, tenzij de onrechtvaardigheid
of de onwetendheid van den wetgever klaar bewezen zijn, of tenzij ook de wet door
niemand onderhouden wordt.
Het is voorzeker geen gemakkelijke taak te bepalen wanneer deze drie
omstandigheden verwezenlijkt worden. Onrechtvaardig immers is, in de hier
behandelde vraag, de wetgever, wanneer hij den wettelijken prijs oplegt, zonder zelf
met het wettig gezag bekleed te zijn of wanneer zijn wet niet door de wettige
gezagdragers geratificeerd wordt. Ook is hij onrechtvaardig wanneer zijn wetsbepaling
indruischt te gen de eischen van het algemeen welzijn der bevolking. Onrechtvaardig
ook wanneer de wettige prijs lager staat dan den inkoopprijs en een deel der bevolking
verplicht wordt aan het andere met verlies te verkoopen.
Nog veel moeilijker is het de onwetendheid van den wetgever te bewijzen en zijn
tekorten in zake kennis van godsdienstige, sociale en economische eischen van het
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land als onvoldoende te bestempelen. Het zou daarenboven vermetel zijn een
subjectieven norm te willen gebruiken om een dergelijke basis van onrechtvaardigheid
in zake wettelijken prijs te willen leggen.
Indien echter de voorschriften der wet door de overgroote meerderheid der
bevolking niet worden onderhouden, - en de belanghebbenden geven zich daar alras
rekenschap van - dan kan dit een bewijs zijn dat zij wel degelijk indruischen tegen
de rechtmatige eischen van het gemeenebest, dat door een passende reactie zijn
rechten wil doen eerbiedigen. Meer nog: het niet-onderhouden van een wet kan ook
een bewijs zijn voor de practische onmacht van
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het gezagvoerend element in de gemeenschap en, het geval van een op natuurlijken
of positief-goddelijken grondslag berustende wet buiten bespreking gelaten, is een
afzonderlijk genomen burger niet verplicht méér op zich te nemen dan het geheel.
Zelfs dus als de wettelijke prijs is vastgesteld, kunnen er nog redenen bestaan, die
het verhoogen van den koopprijs in geweten wettigen en rechtvaardigen. Die redenen
moeten de echte waarde van de koopwaren fundeeren in de algemeene opvatting en
schatting of ze moeten ten minste de toestemming laten berusten op een evenredige
verhooging van den prijs, zoodat de verkooper, die niet wil verkoopen, aangezet
wordt tot den verkoop. Evenzoo zou een prijsverlaging den kooper, die niet wil
koopen, moeten aanzetten toch te koopen.
Onder de redenen, die aldus een titel zijn ter wettige prijsverhooging, noemen wij
onder meer: een verlies of een schade, die zich bij de verkoopschade voegt, een winst,
die ophoudt, de gehechtheid van den kooper of van den verkooper aan de zaak: het
risico, dat de verkooper oploopt. Laten wij er hier in het voorbijgaan reeds op wij
zen, dat het bizonder nut of voordeel, hetwelk de kooper uit de zaak kan trekken, en
nog minder de nood van den kooper, op zich zelf geen voldoende reden tot
prijsverhooging scheppen. Gaat het nochtans over een louter voordeel of genoegen,
dat de kooper eigenlijk zou kunnen missen, dan blijkt het niet onrechtvaardig te zijn,
iets meer daarvoor te eischen.
Zooals de zaken nu staan, zijn te hooge prijzen uiteraard onrechtvaardig. Toe valiig
echter kunnen hoogere prijzen rechtmatig zijn; nochtans mogen ze een zekere
moeilijk-te-bepalen grens niet overschrijden. En hier moet er beroep gedaan worden
op den rechtvaardigheidszin van de verkoopers, die er niet moeten voor vreezen hun
rechten aangetast te zien worden of met de voeten getreden. Zoo kunnen handelaars,
die zich veel moeite moeten getroosten om waren aan te schaffen, die een groot risico
loopen of die buitengewone reiskosten moeten betalen, op grond van al die titels en
van nog andere misschien, een verhooging van den prijs eischen. In den gewonen
gang van zaken zal niemand dit onrechtvaardig vinden, en terecht.
We moeten nochtans al dadelijk toegeven dat het begrip 'te hooge prijzen'
betrekkelijk is en dus nader bepaald moet worden.
Laten wij eerst het troostend feit constateeren, hoe bij onze Vlaamsche boeren en
handelaars, de grondslagen van het christelijk leven, de rechtvaardigheid namelijk
en de naastenliefde, geen doode begrippen zijn. Zij weten maar al te goed, onze
Vlaamsche menschen, dat zij voor hun waren meer zouden kunnen vragen dan den
rechtmatigen prijs, maar ze doen het dikwijls niet en blijven het spreekwoord hunner
vaderen indachtig: 'Den arme gegeven, is Gode geleend.' En dit andere: 'Gestolen
goed, gedijt niet.'
Het is in elk geval zeker - en de handelaars in voedingswaren, zoowel als de
landbouwers moeten dit goed begrijpen - dat de nood van den kooper nooit den prijs
mag doen verhoogen en dat het gebrek aan voedingswaren nooit mag uitgebuit worden
om meer geld te eischen, ook niet van de rijken, die zoogezegd 'geld genoeg' bezitten.
Daarenboven is een prijs nog niet rechtvaardig, als kooper en verkooper nopens dien
prijs overeenkomen. Ook dàn is die prijs onrechtvaardig, als hij bepaalde perken
overschrijdt. Al staat de kooper met groote sommen in de hand en wil hij zooveel
betalen als de verkooper naar willekeur vraagt, dan kan het nog een gewetensplicht
zijn het overdreven gedeelte van dien koopprijs te restitueeren, Indien men heeft
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aanvaard, omdat de objectieve norm in dit contract niet mag verkracht worden door
den in dit geval slechts schijnbaar vrijen wil van den kooper.
Als hoogsten rechtmatigen prijs, boven denwelken de woekerprijzen beginnen,
zouden wij aangeven: den inkoopprijs, verhoogd met een gematigde winst en een
gematigde vergoeding voor bijkomende titels als reiskosten, risico, inspanning, en
zoo meer. Door gematigde winst moet verstaan worden zoowel het noodige voor het
onderhoud van den verkooper en zijn familie, als een mogelijke uitbreiding van zijn
bedrijf, samen met een bepaalden vooruitgang in zijn economischen stand.
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Er moet trouwens nog op gedrukt worden, dat in beroerde tijden als deze, de
individueele en sociale naastenliefde haar eischen stelt, ja, meereischend is. De plicht
van den bezitter van voedingswaren om anderen in den nood bij te staan, hangt
zoowel af van de noodwendigheden van den evennaaste als van de bestaansmiddelen
van den bezitter. In geval van uitersten nood, b.v. als iemand van honger zou sterven,
is men in geweten verplicht hulp te bieden, hoewel niet met buitengewone middelen
of met al te zware persoonlijke gevolgen. Dit is een strenge plicht, en niet enkel een
raad. De christelijke naastenliefde kan zich natuurlijk hierbij niet beperken, zij wil
méér.
Het spreekt vanzelf dat een plicht van naastenliefde even zwaar op het geweten
weegt als een plicht van strikte rechtvaardigheid; doch er ligt een edeler grootheid
in het gebaar van iemand, die geeft uit naastenliefde, dan van hem, die louter op
grond van rechtvaardigheid zijn evennaaste bijstaat.
Indien een bezitter van voedingswaren te weinig inlevert voor de rantsoeneering,
dan handelt hij tegen de sociale rechtvaardigheid. Indien hij daarenboven zijn waren
aan een overdreven, al is het dan een overeengekomen prijs verkoopt, dan komt hij
te kort aan den eisch van den rechtmatigen prijs, waaraan in elk koopcontract voldaan
moet worden en handelt hij tegen de strikte rechtvaardigheid. Alwie er naar zou
streven een noodzakelijk voedingsproduct te monopoliseeren of te stockeeren, met
het oog op winstbejag, gaat rechtstreeks in tegen de naastenliefde en de sociale
rechtvaardigheid en tevens tegen de strikte rechtvaardigheid, in de mate waarin hij
daardoor het overdreven stijgen van den prijs der noodzakelijke producten heeft
beinvloed en hijzelf aan te hoogen prijs heeft verkocht. Trouwens, de veel te hooge
verwezenlijkte winsten kunnen in vele gevallen als maatstaf genomen worden van
de te hoog opgevoerde prijzen.

2. Restitutieplicht
Als algemeen princiep geldt: van restitutieplicht is er alleen sprake, wanneer aan de
strikte rechtvaardigheid te kort werd gedaan, d.w.z. wanneer er te kort werd gedaan
aan de rechtvaardigheid, die de rechtsbetrekkingen regelt tusschen twee enkelingen
of als enkeling optredende gemeenschappen. Bij overtreding van de sociale
rechtvaardigheid, welke de plichten van den enkeling tegenover de maatschappij
regelt, of bij overtreding van de verdeelende rechtvaardigheid, welke de plichten van
de gemeenschap vaststelt tegenover den enkeling, kan er strikt genomen van restitutie
geen sprake zijn, tenzij wanneer, om een bijkomstige reden, de strikte rechtvaardigheid
gekrenkt wordt.
Restitutieplicht kan opgelegd worden om drie redenen: ofwel omdat men schade
berokkend heeft, met of zonder eigen voordeel; ofwel omdat men, ter goede,
twijfelachtige of kwade trouw, andermans zaak bezit; ofwel om die twee redenen
samen. Indien het louter onrechtvaardig bezit den restitutieplicht oplegt, zal het
volstaan de zaak of een dergelijke, met de natuurlijke en burgerlijke vruchten of
voortbrengselen terug te schenken, daar in de twee andere gevallen tevens al de
berokkende schade moet vergoed worden.
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Om in geval van schadeberokkening tot restitueeren verplicht te zijn, moeten drie
voorwaarden samen in vervulling gaan. Vooreerst moet er, objectief gesproken, een
onrechtvaardigheid begaan zijn, d.w.z. de andere moet een strikt recht kunnen laten
gelden en moet er redelijkerwijze kunnen tegen opkomen, dat die schade hem
berokkend werd. Vervolgens moet de onrechtvaardige handeling van nature uit en
oorzakelijk onrechtvaardig zijn, d.w.z. zij moet de schadeberokkening rechtstreeks
als gevolg hebben. Een onrechtvaardige, handeling, die louter een aanleiding zou
zijn tot het berokkenen van schade, legt, wat deze laatste betreft, geen restitutieplicht
op. Ten slotte moet de onrechtvaardige handeling zedelijk toerekenbaar zijn en het
geweten bezwaren. Dus volstaat een rechterlijke schuld niet. Maar, Indien iemand,
na de uitspraak van den rechter, verplicht wordt te restitueeren, ook op grond van
een rechter-
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lijke schuld, dan is hij daartoe verplicht in geweten. Het welzijn der gemeenschap
eischt dit.
Indien één dezer drie voorwaarden ontbreekt, valt de plicht tot restitueeren uit
strikte rechtvaardigheid weg, maar dan kan nog aangeraden worden toch restitutie
te doen, op grond van andere motieven als billijkheid en naastenliefde, hoogachting
en vredelievendheid.
Zoo zou een handelaar, die woekerprijzen heeft gevraagd, en weet dat hij op
onrechtvaardige wijze bezitter is geworden van geld, restitutie moeten doen en dat
geld terug geven aan zijn klanten. Zou het echter onmogelijk zijn deze allemaal te
bereiken, dan mag hij toch dat geld niet voor zich houden, omdat de natuurwet nooit
datgene kan aannemen, wat uiteraard het bedrog in de hand zou werken. Immers,
Indien die handelaar dit onrechtvaardig verworven geld mocht behouden, alleen
omdat hij in de onmogelijkheid is het aan zijn klanten terug te geven, dan zou het
volstaan dat iemand zichzelf in de physische of moreele onmogelijkheid zou stellen
om restitutie te doen, en aldus in het bezit blijven van onrechtvaardig verworven
goed. Dat dergelijke handelwijze niet strookt met de natuurwet, hoeft geen betoog.
Daarom zal dan aangeraden worden, deze gelden onder een of anderen vorm terug
te geven, b.v. door telkens wat meer te wegen en een goeden doorslag te geven, door
minder te rekenen, enz. Kan de handelaar alle klanten niet bereiken, dan kan hij het
geld besteden aan die werken, welke het zekerst aan de gemeenschap ten goede
komen, zooals het Genootschap van Sint Vincentius a Paulo, Caritas, en dergelijke.
Komt er nog bij dat die handelaar, door zijn woekerprijzen, rechtstreeks schade
veroorzaakte en hierdoor ook een formeele zonde bedreef, dan zal hij in geweten
verplicht zijn deze schade naar behooren te vergoeden.
De plicht om restitutie te doen houdt nooit op het geweten te bezwaren, tenzij de
oorzaak, die het uitstellen van het voldoen aan dien plicht wettigt, immer blijft
voortbestaan. Zoolang iemand in een physische onmogelijkheid is om te restitueeren,
wordt hij natuurlijk ontslagen: iemand moet b.v. 10.000 fr. terug geven en hij bezit
geen cent meer. Ook een zedelijke onmogelijkheid stelt voorloopig van alle restitutie
vrij, namelijk Indien uit de restitutie een evenredig zware schade zou voortvloeien,
hetzij voor den schuldeischer, hetzij voor den schuldenaar of een derden persoon.
Maar let wel: die physische of moreele onmogelijkheid neemt den plicht tot
restitueeren niet eenvoudig weg. Alleen de vrij e en geldige kwijtschelding, door den
schuldeischer formeel uitgedrukt of stilzwijgend toegestaan of redelijk verondersteld,
ontslaat van dien plicht. En ook de Paus, evenals de Heilige Penitentiaria1. en het
Heilig Officie2., kunnen ontslaan van den restitutieplicht, als het goederen geldt, die
- omdat men de eigenlijke rechthebbenden niet meer kan bereiken - aan de armen of
aan goede werken gerestitueerd moeten worden.
In princiep geldt: gestolen goed mag niet behouden worden, ook niet wanneer het
door woekerprijzen verworven werd. Daarom moet men restitueeren aan den
schuldeischer of aan zijn wettige erfgenamen, en als men onmogelijk kan weten aan
wien gerestitueerd moet worden, dan zal men het bedrag besteden aan de armen of
aan liefdadigheidswerken, die de gemeenschap het meest ten goede komen.

1.
2.

Voor geheime schulden.
Voor niet geheime schulden.
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Uit deze grondbeginselen blijkt dan in welke gevallen de personen, die hun waren
aan woekerprijzen verkochten, tot restitutie verplicht zijn. Uiteraard is dit een zware
verplichting. Alleen het bedrag kan deze lichter maken.
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Literaire kroniek
Op de velden van onze literatuur
Een kleine verkenning
door Em. Janssen S.J.
'Levet scone' (Hadewych)
Gelijk de oude Griek Diogenes, op de agora te Athene, met een lantaarn een mensch
eens zocht: laten we zoo, in het voorloopig minder drukke literaire leven, speuren
naar den schrijver der toekomst. Van verscheidene auteurs met naam erkennen we
volmondig het talent en de verdiensten; een van hen is misschien, voor den komenden
tijd, de heraut met de luide stem. Misschien ook niet; maar het gaat voor ons niet om
het ontdekken van een bepaalden persoon, wèl om het suggereeren van den geest die
den schrijver der toekomst stellig moet bezielen.
Literatuur en leven beïnvloeden elkander; iedereen weet het, maar tusschen weten
en niet-vergeten is de afstand groot. Alleen in een sterk en ordelijk levenden tijd,
vloeien veel literaire pogingen tot één klassiek bereiken samen, en zulke blijvende
verworvenheid, die saamhoorigheid schept en traditie, verstevigt en verrijkt tijdgeest
en samenleving. In een wanordelijken tijd daarentegen brengt de literatuur meestal
rauwe en onrijpe vruchten slechts voort; ze sticht vooreerst wanorde. En het is wel
tegensprakelijk, als men, voor een samenleving die ten ondergang nijgt, van een
harmonische literaire kunst zou gewagen, met onaantastbaar waardevolle resultaten.
Toch begingen we, in de laatste jaren vóór den oorlog, herhaaldelijk die fout.
Vooral sedert 1930; terwijl nochtans de politieke schokken en conflicten, de
economische crisis en de werkeloosheid, de overrompeling van land na land en het
verbreken van verdrag na verdrag, duidelijk en onmiddellijk den vreeselijksten aller
oorlogen voorbereidden en als bespoedigden...: juist in die jaren huldigde men den
hoogen bloei der bestaande literatuur en voorzag men een gulden tijdperk. Helaas!
zulke verwaandheid en zelfbedrog hoorden bij de onbesuisde avontuurlijkheid die
alles toen kenmerkte. Alsof de veelvuldige productie en belangstelling op zichzelf
een bloei beteekenden, en als zou de literatuur, om onsterfelijk te worden, niets anders
behoeven dan een verscheiden veelheid van gejaagde schrijvers en gepassioneerde
lezers of genieters!
Maar waarop duidde die belangstelling dan, - en hoe konden verscheidene werken,
het eene na het andere, een rilling door het land doen gaan? Een rilling zonder
gevolgen meestal, een vluchtige overspanning der zenuwen! en als we nu van die
boeken herlezen: hoe verbaast ons onze eigen verblinding! Toch beantwoordde dat
ingrijpen aan ièts; waaraan dan?
Stellen we de vraag breeder. Wat heeft onze literatuur van voor den oorlog bezeten?
wat heeft ze gemist? En waarin moeten wij, menschen van na de bezetting, de
nauwelijks onderbroken traditie weer opnemen, waarin deze verloochenen?
Een kort overzicht van elk der vier literaire genres, gelijk ze in de laatste
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jaren beoefend werden of verwaarloosd, lijkt ons de veiligste voorbereiding van een
duidelijk antwoord.

I
De DIDAKTIEK lijkt als literair genre te hebben afgedaan; zelfs in de
theoretisch-literaire verhandelingen wordt ze niet meer vernoemd, of bekleedt ze een
ondergeschikte plaats. Welk verschil met de zeventiende eeuw en met zooveel andere,
toen de welsprekendheid - die hoogste onder de didaktische vormen - de literaire
opvoeding bekronen moest! Kunst en kennis grepen toen stevig in elkander: de
wetenschap hulde zich in kunstgewaad en de kunst wilde ook wetenschappelijk
verantwoord zijn; respectievelijk deelden ze leven mede en degelijkheid. Tot ver in
de negentiende eeuw sleepte, hoezeer ook verminderd en verminderend, de oude
toestand nog aan; nu echter - en in de laatste jaren op een baldadige wijze - werd aan
de kunst de kennis onttrokken en aan de kennis de kunst; alleen het essay en de
artistieke kritiek mochten nog literatuur heeten. Met welke gevolgen! Verbande men,
uit het literaire paradijs, dikwijls het mooiste proza niet? Verschrompelde de
wetenschap niet in dorre methode en doode smakeloosheid; terwijl de kunst, de
literatuur vooral, haar ruggesteun verloor? Stond ze niet zooveel weerloozer tegenover
mode en reclame, industrie en nivelleering; terwijl aan de kennis zooveel meer de
soepele menschelijkheid ontging en de voedende kracht? Het humanisme is
teloorgegaan; grootendeels zelfs in de opvoeding die 'humaniora' genoemd wordt,
en waarin het literaire onderwijs de actueel levende literatuur niet meer achterhaalt.
Het wegvallen van de didaktiek is dan, voor het literaire lichaam, de eerste groote
verminking. De klove tusschen waarheid en schoonheid maakt veel schoonheid
bedrieglijk en bedwelmend, veel waarheid hard en abstract. En met een steviger
kritiek en een dieper doorwerkend nadenken, met meer eerbied voor kennis en
absolute waarheid, met meer wijsgeerige scholing en technische afwerking, ware
wel onmogelijk gebleven wat in de laatste jaren herhaaldelijk is geschied: dat mode
en mercantilisme, onstandvastigheid en onpersoonlijkheid, gewild of onwillekeurig
bedrog zooveel appelen voor citroenen deden verkoopen. De literatuur heeft bezinning
en evenwicht verloren, eenigermate ook verdieping en methode, - en als iemand
meent dat een ruimer aandeel van de didaktiek de literatuur enkel rationalistisch en
pompeus zou gemaakt hebben, dat zij het ondefinieerbare en onafweegbare schoone
zou doen verzwinden voor het bewust gewilde, de teere werkelijkheid voor de grove
pose: dan heeft hij geen enkele andere cultuurperiode aandachtig nagegaan.
Het wegvallen van de didaktiek heeft de literatuur dus verminkt; een tweede
verminking dreigt vanwege de DRAMATIEK, die steeds zelfstandiger haar eigen weg
gaat.
De dramatiek tusschen de twee oorlogen: welk een complex verschijnsel! Een
onstuimige vaart, een overrompelend idealisme, een vermetel experimenteeren tot
ongeveer 1930; daarna een jammerlijke splitsing! Aan den eenen kant sindsdien het
spreekkoor, het leekenspel, het openluchtspel: alles wat nieuwe ideeën wilde dragen
en waarin jeugdige bewegingen hun overmoed uitklaroenden! Jeugdig werk meestal,
dichter bij de onverzorgde improvisatie dan bij de gedegen kunst; waarbij men zich
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van de hooge bestemming der dramatiek toch bewust bleef: voor de
menschengemeenschap een band te zijn en een bezieling. Aan den anderen kant het
professioneele tooneelleven: de seizoenen in de schouwburgen en de successen van
bepaalde regisseurs, troepen en stukken! Een tooneeltraditie en -smaak werden
gevestigd, een publiek gevormd, bepaalde gewoonten verworven. Van de onstuimig
roekelooze kunst bij den aanvang - van 1918 tot 1929 - bleef voldoende vitaliteit
over voor een technisch hoogstaand spel, nogal geïndustrialiseerd en beginselloos;
met
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een vrij beperkte, patricisch-burgerlijke, overigens heel waardeerbare en genietbare
schoonheid.
Doch beide soorten van tooneelkunst, de propagandistische en de professioneele,
scheidden zich geleidelijk meer af van wat men doorgaans literatuur noemde.
Tooneelschrijvers, tegelijk dichter of romancier, werden zeldzamer; in tijdschriften
en dagbladen viel de tooneelrubriek buiten de strikt literaire belangstelling;
tooneellieden allerhande speelden graag den regisseur uit tegen den schrijver, de
actie tegen het woord. Zoo bleef het propaganda-tooneel schreeuwerig en vaak
wansmakelijk; zoo werd het schouwburg-tooneel, bij het verzwinden van diepte en
poëzie, meer dan eens willekeurige interpretatie en kijkspel, waarbij het kunst- en
vliegwerk om den hoek kwam loeren. Prettige, stemmige, soms hooggestemde of
stormachtige avonden bracht men in den schouwburg door; zelden heel diep ontroerd
of blijvend getroffen, - en de tooneelkunst, bijna een kunst op zichzelf, kon zich
slechts eklektisch voordoen, van een smaakvolle handigheid, oppervlakkig en
eenigszins parasitair. Van de letterkunde gescheiden, miste zij de diepere dynamiek
van het geheele volksleven en de hoogere praestaties der meestbegaafden; de literatuur
van haar kant, aan wie de dramatiek ontviel, stond daar onttroond en ontkroond.
Waar en hoe kon zij nog terecht? Vanzelf toch neigen de ervaringen der epiek naar
dramatische gestalten en conflicten; vanzelf voegen de kunstvormen der lyriek zich
samen tot de majesteit van een dramatisch gebouw. En lyriek en epiek missen beide,
bij ontstentenis der dramatiek, hun natuurlijke, hun verheerlijkende voltooiing.
Aan de hedendaagsche literatuur ontviel dus de didaktiek, terwijl de dramatiek
dreigt er aan te ontvallen. Haar ontvielen, geheel of bijna, het absolute houvast van
de waarheid en de volkomenste vorm van de literaire schoonheid. Veel te beweeglijk
stond ze in den storm der actualiteit; in een gouden Herfstlucht konden haar zwaarste
vruchten nooit rijpen.
Misten de letterkundigen dikwijls den diepen ernst niet, die iemand dienstbaar
maakt aan het absolute; alsook het eerbiedige geduld, dat de schoonheid zich ongerept
laat kristalliseeren? Verloor de letterkunde de machtige bezieling niet, die het geheele
vloeiende leven kan opnemen in alles-omvangende vormen van waarheid en
schoonheid, tegen alles bestand? En is deze deerniswekkende berooving aan het
jachtig bestaan niet te wijten, dat voor de stille bezinning evenmin tijd overlaat als
voor het grondig bevredigend genot?

II
Maar nog vonden wij het groote euvel niet; laat de LYRIEK het ons openbaren.
Arme, arme lyriek; niet verstooten als de didaktiek, als de dramatiek niet
zelfstandig; daarom juist zooveel meer gehavend! Onmiddellijk na den voorgaanden
oorlog leek ze, met Van Ostaijen en Moens, met Gijsen en Mussche, versche wegen
te zullen banen; tot die roes verging voor een bijna akelige stilte, waarin het
schreeuwerige klanklooze spel der epigonen belachelijk aandeed. De dichters van 't
Fonteintje brachten ons niet méér dan fraaie poëtische kleinkunst; - de droomsfeer
met herten en bronnen, die De Tijdstroom daarna creëerde, bleek slechts een vluchtig
Fata morgana; - de verre echo, bij velen thans merkbaar, van Van de Woestijne 's
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zware traagheid wekte de musen niet op. Arme lyriek, klein en schraal, zonder hemel
noch hooge vreugde! Dichters van talent openbaren zich altijd, hoe weinig thans
geschraagd en geleid door omgeving en geest! en hoe veel dichterlijke aanleg ging
verloren in onzekere probeersels en ijdele zelfingenomenheid! En even onzeker en
aanmatigend als de dichters, veel critici en bloemlezers: als moest men er zich kost
wat kost van overtuigen dat de hedendaagsche Zuidnederlandsche lyriek zingt voor
veel geslachten!
De pas verloopen tijd was niet poëtisch: men leefde niet schoon. De menschen
ontbeerden de gezamenlijke orienteering naar een ideaal, naar een levensdoel
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waarvoor men alles geven wil; ze stonden niet gekeerd naar het licht. Schuw en
geniepig of cynisch en onbeschaamd, maakte de alles beheerschende zelfzucht zich
van alle verplichtingen los - zedelijke, godsdienstige, zelfs cultureele -; hoe kon men
nog varen naar de sterren? Het drukke geraas in de koortsige steden verdoofde de
harmonie der sferen; zelfs dichters van formaat vonden niet, in deze luidruchtigheid,
den natuurlijken vredigen gang. Zelden in de voorgaande eeuwen, dunkt ons, bloeide
de lyriek bij ons minder dan in de laatste vijftien jaar.
Als de lyriek zwijgt, daalt het peil der literaire kunst. Want niet alleen klinkt, in
dat genre vooreerst, de idealiseerende, de innig harmonieerende, de zuiver verheffende
toon door: het kenmerk van elk waarachtig kunstwerk; - maar de lyriek vooreerst
creëert, ook voor de andere genres, nieuwe kunstvormen. Zij creëert den stijl, en een
tijdperk zonder lyriek blijft stijlloos en ongeordend. Afgezien van bepaalde en
geïsoleerde dichters, miste de pas verloopen tijd dus de lyriek; meteen miste hij den
stijl. De groote spiegel was stuk gevallen; waargenomen werd de glinstering van
veel kleine scherfjes; maar niet de breede, schoone, ééne weerglans-in-de-kunst van
de algeheele werkelijkheid.
Hiermede raken we het groote euvel. Wat men, onmiddellijk voor den oorlog,
literatuur noemde, had dikwijls weinig of geen kunstwaarde meer. Het voegde zich
niet naar de noodzakelijke vormen der schoonheid, niet naar den stijl die het leven
van zijn tijd versobert, zuivert en overbrengt in een andere sfeer. Van waar dat tekort?
Zedelijkheid, godsdienstzin, eerbied, saamhoorigheid waren uit de samenleving
verdwenen; welke vruchtbare grond kon de ware kunst nog voeden?
Blijft de EPIEK over: het genre der laatste jaren, zou men meenen. Zoozeer en zoo
veelvuldig heeft het zich verbreid, dat, wie het overschouwen wil, een ondoordringbaar
woud voor zich ziet: reusachtige woekerplanten tusschen statige boomstammen;
allerverscheidenst van gewas en kleur, van bewoners en leven.
Van waar die overstelpende overvloed? De epiek is het literaire genre, langs waar
het leven toegang heeft tot de kunst, en zoo onweerstaanbaar golfde en stroomde de
woeste werkelijkheid binnen, dat alle kunst-dijken te laag lagen voor dien bewegenden
vloed. Zoo geweldig stootte en stuwde het leven: niet omdat een machtige droom
heele menschenmassa's naar daden zou drijven; maar omdat, door uitvindingen en
industrie vooral, de maatschappelijke en economische, de moreele en verstandelijke,
de politieke en godsdienstige omwenteling zoo vlug was gekomen, zoo diep was
gegaan. Levenswijze en levensvoorwaarden werden ineens geheel anders. Ineens
waren, in het eeuwenoude gebouw der samenleving, spleten en speling
gekomen:deelen begaven en stortten in; onafwendbare en onoverzienbare rampen
ontzetten de aarde, als sneeuwlawines dorpen in het dal. In de laatste vijftig jaar is
het leven van ieder afzonderlijk en van allen samen, veel meer dan vroeger, een
avontuur geworden: niemand weet het te beheerschen en de meesten doorstaan het
als een ondoorgrondelijk noodlot.
Even weerloos als de menschen den weerslag ondergingen van de kosmische
krachten en machten, door henzelf nochtans losgemaakt en aangewend; even
verbijsterend als de kentering van gemoederen en geesten veel eenlingen had
losgeslagen en veel groepeeringen uiteengerukt: even fatalistisch en chaotisch deed,
in haar geheel gezien, de moderne romanproductie zich voor; even verwarrend,
verdeelend, ontwrichtend. Zij, het spiegelbeeld van een alles ontredderend geweld

Streven. Jaargang 12

was dikwijls zelf een bederf geworden. Zij, het wapen meteen voor een wanhopigen,
op kleine schaal soms succesvollen tegenstand, vestigde dan plots veler blikken op
zich en veler hoop. De romankunst, de geheele epische kunst, stijlloos meestal en
ondoordacht, zelden van uit het vergankelijke leven verdroomd en uitgebeeld tot een
blijvende schoonheid, kon vervlakking en gevaar, ontaarding en val beteekenen;
soms beteekende zij toch verwachting, opstanding en dageraad in het Oosten.
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De epische kunst leek het geheele veld der literatuur te bezetten, veel andere
cultuurwaarden te verdringen; haar overstelpende overvloed was aan de kentering
der tijden te wijten, waarop nog geen evenwicht was gevolgd. Zij behelsde het
sombere en zieke leven der menschheid: haar smart en wanhoop, arbeid en
machteloosheid, boosheid en vernieling, onbesuisdheid en kwaad; doch zij vertelde
ook van een bijna bovenmenschelijke inspanning, van bleek verlangen of blij
verwachten. Zij was bijna geen kunst meer; zij werd een allerbontste verzameling
van 'menschelijke documenten'. Veel van haar blij vende waarde had zij erbij ingeboet:
de meeste werken gingen voorbij als even opgemerkte artikels in een tijdschrift. Op
haar best vertoonde ze nochtans den eersten aanloop tot nieuwe schoonheid: een
onversaagden stormloop soms en een verbeten vechten tegen men weet niet welke
vijanden... De epische kunst legde het diepe verval bloot van het dwaze menschdom
dat den oorlog tegemoet ging; doch af en toe doken verborgen krachten op, even
stellige als vage beloften van een beter begin.
In de laatste eeuw, niet het minst in de laatste vijftig jaar, maakte de beschaafde
menschheid, voor zijn stoffelijk bestaan, een reuzensprong; zooveel meer werden
haar verstandelijk, haar zedelijk, haar godsdienstig evenwicht en traditie geschokt
en geschonden. Wankelen, radeloosheid, stuiptrekkingen, pogingen in het wilde
kenmerken de laatste geschiedenis, de laatste literatuur. Zij brachten de epiek naar
voren: het veelvuldig relaas van 's menschen avontuurlijk bestaan, van zijn verzinken
en strijden; zijn habitueele zelfbeschouwing meteen, gelijk journalistiek en publiciteit
die ontwikkelden, te onvast en te wisselend voor peilende bezonnenheid en zekere
zelfbeheersching. Zij bevorderden de dramatiek ook: die epiek in een anderen vorm;
dat uitbeelden voor de massa - niet meer voor het individu vooreerst - van ervaring
en levensdrang; dat voorleggen van 'sociale' eerder dan van 'menschelijke
documenten'.
Maar epiek en dramatiek bleven meestal onderscheiden; evenmin vormde elk
genre een eenheid op zichzelf. Het wanordelijke leven had ook de literatuur
verhakkeld, en de genres die vereeniging en vastheid hadden moeten bewerken, de
lyriek en de didaktiek, lagen gehavend en misvormd, verwaarloosd en verworpen.
Geen stijl, die alles omvatte en omvormde; geen volstrekte waarheid, door allen
gediend en bemind! Onze tijd heeft diepte en dienstbaarheid verbeurd hij verbeurde
poëzie en kunst. Menschen die niet schoon meer leefden: hoe zouden ze nog schoon
geschreven hebben!
Tot ongeveer 1930 mochten we hopen dat, bij ons, idealisme en begeestering
zouden boven drijven, dat de lyriek en de dramatiek naast de epiek zouden bloeien
en pralen. Van dan af liepen we verloren in den Europeeschen doolhof.

III
Wie zijn blikken van het verleden naar de toekomst wendt, weet niet wat hij
verwachten moet. Wordt nu, met den vrede, een blijvende harmonie gevonden, een
duurzaam evenwicht opgebouwd? Zullen de menschen weer opgaan in één ideaal,
in één lief de verbroederd?... Wij kunnen verwachten en verlangen; wi[j] [...]en het
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niet. Maar dit weten we zeker: dàn alleen worden, in de letterkunde, de ontbinding
en de verscheuring overwonnen, de willekeur en de waanwijsheid. Dàn alleen bouwt
men weer op de rots.
Zoo maakt de tijd de literatuur; doch omgekeerd maakt de literatuur ook den tijd.
Aan welke werken en schrijvers hebben we dan het meest behoefte?
Laat de epiek haar voorrang be waren: altijd komt deze haar toe, en we beleven
een té belangrijke geschiedenis. Doch stel ze weer op haar plaats: in haar vorm en
stijl van de lyriek afhankelijk; in haar belangrijkste deel het werk van kunstenaars,
die de scholing doormaakten van cultuur en didaktiek. Haast geen verder strekkende
weldaad kon ons volk ontvangen dan die van een groot romanschrijver,
wetenschappelijk gevormd en toch scheppend kunstenaar,
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nieuw van toon en inspiratie, synthetisch van blik en gezond van ziel, zuiver en
verheffend.
Moge, naast de epiek, de lyriek weer leven! Niet kunstmatig, niet plechtig en
onwerkelijk, niet in de ijle regionen der 'poésie pure'; de helle zang veeleer van
nieuwen levenslust, ondernemingsgeest en groot vertrouwen! De teere en krachtige
hymnen van een nieuw geloof: in den komenden tijd, in de taaie dapperheid der
menschen, in Gods leiding!
Dan werken epiek en lyriek harmonisch op elkander weer in; dan vindt het leven
de kunst en de kunst het leven. En beide vereenigde genres overtreffen zich in de
dramatiek: die literaire vorstin, met haar machtige gewrochten als hooge torens boven
een huizenzee.
Vanzelf gaan artistieke creatie en kunstgenot met wijsheid dan gepaard; vanzelf
bekleedt de didaktiek haar plaats en bereikt haar bestemming. Voor den kunstenaar
legt zij de brug tusschen scheppen en leven; voor den hoorder of lezer verbindt zij
schoonheid en waarheid. Niets van de kunst gaat in de wetenschap verloren; de
geheele wetenschap versobert en verstevigt, ja verhevigt soms de artistieke creatie.
De nieuwe literatuur! Zij voege de genres weer samen als onmisbare organen van
één lichaam, alle deelachtig aan één leven! En weze dat leven de eendrachtige opgang,
de gezonde groei naar een nieuwe welvaart, grootheid, cultuur, schoonheid en genade!
Alles volgens de aloude katholieke traditie; want anders gaat het nimmer.
Misschien droomen we slechts een schoonen droom, en wendt zich de toekomst
geheel anders. Maar in deze laatste oorlogsweken, wanneer we diep ademend stilstaan
voor den nieuwen tocht: waarom ons hart niet gelucht? waarom de lessen van het
laatste verleden aan de meest nabije toekomst niet voorgelegd?
Reeds komt de eerste Lente; oudere schrijvers verheffen, de eene na den andere,
opnieuw hun stem. Zij dragen bekende namen; wij kennen hun talent en techniek;
mogelijk bereikt een van hen, nu pas, zijn hoogste macht en ware bestemmming.
Doch dat hun groep het nieuwe geluid zou doen weerklinken: we gelooven het niet.
Gezamenlijk hebben zij zich te onafscheidelijk omhuld met 'de oude gewaden'; het
woord is aan de rijpende jeugd.
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Economische kroniek
Onze economische paradoxen
door Dr K. du Bois de Vroylande S.J.
België vertoont, op economisch gebied, eigenaardigheden die zich paradoxaal
voordoen. Ziehier enkele dezer eigenaardigheden, die wellicht meer in het oog vallen.
Wij hebben een uitgebreide en bloeiende metaalnijverheid: ijzernijverheid, looden zinknijverheid vooral en toch geen noemenswaardige uitbating van metaalerts.
Onze ijzernijverheid betrekt haar ertsen voor een groot deel uit het naburige
Lotharingen maar onze lood- en zinkfabrieken zijn aangewezen op ertsen uit verre
afgelegen gewesten. Een zelfde opmerking geldt voor onze katoennijverheid en zelfs
eenigermate voor onze wolnijverheid.
België is het dichtst bevolkte land van de wereld en toch een inwijkingsland: sedert
ongeveer 1900 tot aan den eersten wereldoorlog en daarna weer vanaf 1924 wordt
de inwijking van vreemdelingen door de uitwijking overtroffen. Meer nog, de
inwijking van vreemde arbeidskrachten werd meermalen aangemoedigd, onze
koolmijnen gingen er zelfs toe over vreemde arbeidskrachten in het buitenland aan
te werven.
Ook door zijn buitenlandschen handel staat België aan de spits: zijn in- en uitvoer
overtreft zelfs lichtelijk dien van Groot-Brittanië, indien men rekening houdt met de
bevolking der beide landen. Nochtans beschikken wij slechts over een haast
onbeduidende handelsvloot en gaat een groot deel van onzen buitenlandschen handel
langs vreemde uitvoerhuizen. Het aantal vreemde handelaars - vóór den eersten
wereldoorlog vooral Duitschers - te Antwerpen gevestigd, was zeer aanzienlijk.
Andere verschijnselen, zonder paradoxaal te mogen genoemd worden, verwonderen
nochtans. In het bizonder de buitengewone vlucht genomen door enkele takken van
bedrijvigheid die wereldberoemd werden. Zoo o.m. de wapenfabrikatie in het
Luiksche, de bloemen- en sierplantenkweek in het Gentsche, de photonijverheid, de
sodanijverheid.
Hoe die 'paradoxen' verklaard? - Eerst en vooral door even terug te schouwen in
het verleden: geschiedkundige factoren verstrekken ons hier immers meermalen een
oplossing die men elders tevergeefs zou zoeken. Nu eens zien wij den mensch
eeuwenlang rijke natuurschatten uitbaten, die ten slotte wel uitgeput geraakten. Maar
de gegeven stoot bleef voortwerken en de toen gevestigde bedrijfstakken bloeien
nog steeds voort; dan weer werkte een geniale durver die dikwijls na lang zoeken,
zwoegen en ontberen alle moeilijkheden overwon: zoo een Plantijn, de
wereldberoemde Antwerpsche drukker, een Lieven Bauwens die, na economisch
spionnage in Engeland, de katoennijverheid in het Gentsche vestigde, een Louis Van
Houtte die, na een reis in Zuid-Amerika, een aanvang maakte met den tuinbouw in
het Gentsche, de twee Cockerill's en menig ander; soms stelt men integendeel een
betreurenswaardig tekort vast. Voor een deel lag dan wel de schuld aan
omstandigheden onafhankelijk van onzen wil, ofschoon ook een zekere mangel aan
initiatief en wilskracht niet te ontkennen valt. En dit gebrek was geenszins kortstondig,
het bleef soms eeuwen lang een kenmerk van ons economisch leven. Zoo lieten b.v.
onze voorvaderen meestal den vreemden handelaar tot hen komen, te zeldzaam
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gingen zij naar den vreemdeling toe om hem in zijn eigen land hun producten aan te
bieden. Het gebeurde ook wel slat wij het zware werk liefst door anderen
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lieten verrichten, dat nationale arbeidskrachten niet bereid waren bepaalde
werkzaamheden op zich te nemen en er voor onze nijveraars geen andere uitkomst
overbleef dan zich tot vreemde werknemers te richten.
Om ons te helpen uit het verleden het heden te begrijpen, hebben twee Leuvensche
hoogleeraren ons uitmuntende werken aan de hand gedaan. Over het onmiddellijk
verleden worden wij ingelicht door Prof. Fernand BAUDHUIN in Histoire
économique de la Belgique 1914-19391 en in L'économie beige sous l'occupation
1940-19442 ; over onze economische ontwikkeling tot aan den eersten wereldoorlog
door Prof. J.A. VAN HOUTTE in zijn Schets van een economische geschiedenis van
België3.
Deze werken dragen den stempel van de eigen persoonlijkheid, wij durven zelfs
zeggen van de professorale persoonlijkheid der schrijvers. Deze persoonlijkheden
steken vrij scherp tegen elkaar af, en beider eigen hoedanigheden maakten elk hunner
bizonder geschikt om het deel der geschiedenis te behandelen dat ze ons voorhouden.
Prof. VAN HOUTTE schrijft in zijn Voorwoord: 'Onze uiteenzetting loopt niet
verder dan het uitbreken van den Eersten Wereldoorlog... Het ontbrak den historicus
aan het noodige perspectief en meer nog aan het noodige materiaal om zijn verhaal
tot op den dag heden voor te zetten'. Prof. BAUDHUIN integendeel waagt het einde
1944 - de Préface van zijn tweede werk is van 11 November 1944 gedagteekend een geschiedkundig overzicht te schrijven dat eindigt met 'les derniers jours' van de
bezetting, in September 1.1. Deze tegenstelling kenmerkt die der persoonlijkheden.
En ook een andere: de Literatuur van Prof. VAN HOUTTE, die tevens een opgave
zijner bronnen is, bevat 358 verwijzingen; Prof. BAUDHUIN geeft ons geen
verwijzing naar bronnen.
Prof. VAN HOUTTE is dan ook een geschiedkundige in den vollen zin van het
woord. Hij biedt ons hier wel is waar geen studie, gebouwd op een persoonlijk
onderzoek van nog onuitgebate bronnen - zulke studie kan immers onmogelijk over
een millenarium gaan - maar toch een oorspronkelijk overzicht, dat de economische
geschiedenis van het land én synthetiseert én van het overige geschiedkundig gebeuren
onderscheidt. Zoo 'n werk werd nog niet geleverd en daarom is zijn 'Schets' dan ook
werkelijk nieuw. Hij noemt zijn studie zeer bescheiden een 'schets'. Het weze zoo,
maar dan toch een zeer breede schets. Over het 'Oud Regime' (± 1000- ±1800) wordt
ons enkel het essentieele meegedeeld, vooral hetgeen noodig is om de volgende
periode, die van 'de economische omwenteling' (van 1800 tot 1914) beter te doen
begrijpen. Van deze laatste periode wordt een omstandige beschrijving gegeven.
Kunnen wij, in dit werk, de verklaring vinden der 'paradoxen' waar wij in het kort
op wezen? Ja, in de maat waarin het economische zelf er een verklaring van geeft;
misschien minder volledig waar politieke invloeden in aanmerking komen. Is dit een
tekort? Wij durven het niet beweren. Die politieke invloeden worden niet
voorbijgezien, alleen worden ze slechts even aangestipt. Een volledige uitleg zou
meer hebben gevergd, maar zou zeker aan de eenheid en aan de overzichtelijkheid
van het werk geschaad hebben. Daarom mocht de Schrijver tegen een verwijt van
1
2
3

Het werk bestaat uit twee deelen: I. Grandeurs et misères d'un quart de siècle; II, Évolution
des principaux facteurs. Établissements E. Bruylant, Brussel, 1944, 433 en 493 blz., Fr. 320.
Établissements E. Bruylant, Brussel, 1945 435 blz., Fr. 160.
Universitas, Leuven, 1943, 267 blz,, Fr. 80.
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onvolledigheid terecht opwerpen: ik wees voldoende op de aanknoopingspunten met
het politieke leven, anderen hebben die politieke geschiedenis geschreven, leest ze.
Zijn werk is duidelijk, methodisch. Het veronderstelt bij den lezer geen specialisatie
in de economische of in de financieele wetenschappen, maar wel ernst en
wetenschappelijke nieuwsgierigheid. Het is geen leesboek in een zin dien velen aan
dat woord hechten; geen boek dat men, na een zwaren dag,

Streven. Jaargang 12

205
tot verpoozing ter hand neemt. Wij meenen zelfs dat wat meer zorg aan den vorm
besteed en iets meer aantrekkelijks in de voorstelling het werk vollediger aan zijn
doel hadden doen beantwoorden.
Prof. BAUDHUIN is eer een kroniekschrijver dan een historicus. Een
kroniekschrijver die zelf het economisch gebeuren meemaakte dat hij verhaalt; meer
nog, iemand die er wel eens een beslissenden invloed op uitoefende. Hij putte dan
ook veel meer uit eigen ondervinding en herinneringen dan uit geschreven bronnen,
andere dan statistische. Zijne talrijke persoonlijke relaties hielpen hem aan menige
inlichting.
Dit alles verklaart waarom hij zich waagde op een gebied dat Prof. VAN HOUTTE
liever niet betrad. En ook waarom zijne twee werken zich geheel anders voordoen
dan dat van zijn collega.
Ook het werk van Prof. BAUDHUIN is rijk aan interessante bizonderheden. Het
eerste deel van zijn Histoire économique de la Belgique 1914-1939 geeft ons een
leerrijke synthese van die periode, van de gunstige uitslagen toen bekomen, maar
ook van de tegenslagen, met de vergissingen en de misstappen die er aanleiding toe
gaven. De politieke misstappen zijn hier evenmin verzwegen als de economische.
Het tweede deel behandelt afzonderlijk de voornaamste factoren die hun invloed
lieten gelden op het in het eerste deel beschrevene. Ook de menschelijke factoren:
de groote persoonlijkheden uit de economische wereld, de 'capitaines d'industrie et
financiers'. Althans zij die reeds hun taak volbrachten: de nog levenden worden niet
vermeld. Hier, evenals in het werk van Prof. VAN HOUTTE, zien wij hoeveel rijk
begaafde en doortastende persoonlijkheden soms vermogen; vermelden wij enkel
Lieven Gevaert en Ernest Solvay die, klein begonnen, elk een nijverheidstak tot
onverwachten bloei brachten.
Deze Histoire économique is zakelijk. Zij streeft geheel oprecht naar objectiviteit.
Maar voor iemand die rechtstreeks betrokken werd in de geschiedenis zelf die hij
schrijft is het evenwel haast onmogelijk heelemaal onpartijdig te wezen: zijn aandacht
zal onvermijdelijk nu eens vooral door de schaduwzijde, dan weer door de lichtzijde
getrokken worden. Ook is wie over het onmiddellijk verleden schrijft zelden zoo
volledig ingelicht dat niemand op leemten kan wijzen. Detail-tekorten, ja zelfs
-misvattingen zijn haast niet te mijden. Maar toch wie was zóó op de hoogte van het
economische leven in de beschreven periode als Prof. BAUDHUIN? Voegen wij
hier nog aan toe, dat zijn werk met zwier geschreven is en ons op vele plaatsen
werkelijk weet te boeien.
Hoe nu geoordeeld over de beschrijving van de mobilisatie- en oorlogsperiode,
het onderwerp van L'économie belge sous l'occupation?
Het was een waagstuk zoo spoedig die beschrijving aan te vatten. Een waagstuk
omdat, vóór September, het handschrift niet in aller handen mocht vallen. Een
waagstuk ook omdat nog niet over de noodige documentatie kan beschikt worden
en omdat een objectief oordeel, dat met alle factoren rekening houdt, schier geheel
onmogelijk blijft.
De beschrijving is voorzeker ten volle lezenswaard en Prof. BAUDHUIN weet
ongetwijfeld over dit tijdperk heel wat meer dan vele anderen. Men heeft hem
nochtans verweten omtrent een en ander onkundig te zijn gebleven; men heeft hem
ook laten opmerken dat zijn oordeel over feiten en personen gewoonlijk wel

Streven. Jaargang 12

geschakeerd is, maar toch niet altijd. Enkele uitlatingen zijn inderdaad onstuimig,
enkele oordeelen hebben, door hun scherpte, velen verwonderd.
Ook voor de toekomst zijn de lessen der geschiedenis leerrijk. Ze wekken onzen
moed op bij het vaststellen dat meermalen, na een soms lange periode van
neerdrukking, het economisch leven in ons land opnieuw tot hoogen bloei kwam; ze
leggen de zwakke plekken in onze economische uitrusting bloot; ze strekken tevens
tot opwekking en tot waarschuwing. Ook daarom moeten wij beide Schrijvers
dankbaar zijn om de werken die zij ons aanbieden en ze dan ook lezen met al het
interesse dat ze ruimschoots verdienen.
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Boekbespreking
Godsdienst
Em. MERSCH S.J., La Théologie du Corps Mystique. Twee deelen. Parijs, Desclée De Brouwer, 1944, XLII-388 en 402 blz.
Pater Mersch is alom bekend door zijn baanbrekend werk: Le Corps Mystique (1933,
2e uitg. 1936; engelsche vert. 1938). Die uit twee lijvige boekdeelen bestaande studie
toonde onweerlegbaar aan welk een groote rol de opvatting van het mystiek lichaam
van Christus, vanaf het eerste begin van het christendom, door alle eeuwen heen tot
op onze dagen gespeeld had. Het gaf objectief weer hoe in den loop der tijden de
notie zelf van het mystiek lichaam geëvolueerd had en op verschillende manieren
uitgelegd werd. Het liet ook reeds de uitleg doorschemeren, waaraan Schr. de voorkeur
gaf, zonder dezen nochtans ex professo uiteen te zetten of te verdedigen. Het stelde
dienaangaande zelfs een uitvoerige studie in het vooruitzicht. Deze aangekondigde
studie werd met spanning verwacht. Zij was reeds nagenoeg af, toen de oorlog over
ons land uitbrak. Schr. werd gelast een paar oude, ziekelijke paters naar Frankrijk te
brengen. Hij nam het handschrift mee om het definitief af te werken, maar de dood
verraste hem te Lens (23 Mei 1940). Toen men het lichaam terugvond, was één van
de handtasschen, die een deel van zijn handschrift bevate, verdwenen. Gelukig was
een eerste redactie van het werk bewaard gebleven: de verdwenen hoofdstukken van
den definitieven tekst konden door de overeenkomstige deelen van dit oudere opzet
nagenoeg vervangen worden. Eerw. Pater Levie, professor aan het Theologisch
College S.J. te Leuven bezorgde de uitgaven en voorzag haar met een boeiende
levensschets van den betreurden Schr. en een volledige bibliographie van zijn boeken
en artikelen.
Ondanks enkele onherstelbare leemten biedt dit posthume werk een stevig geheel,
dat de aandacht van de belangstellenden overwaard is. Het schenkt ons nochtans niet
wat de titel schijnt te beloven, nl. een theologische uiteenzetting van het leerpunt
over het mystiek lichaam van Christus, maar iets heel anders, dat ten slotte dit leerpunt
dan ook wel op zeer interessante wijze belicht, nl. de uiteenzetting der heele theologie
in functie van het mystiek lichaam. Opeenvolgend komen de voornaamste dogma's
ter sprake, maar in een oorspronkelijke, christocentrische orde. Vooreerst wat tot
Christus leidt: de schepping met de oorspronkelijke gerechtigheid, de erfzonde,
Maria. Vervolgens Christus zelf in zijn wezen (Christologie) en zijn verlossingswerk
(Soteriologie). Ten slotte (het heele tweede deel) wat Christus aan de menschen
bracht: de openbaring van het mysterie der H. Drievuldigheid, het bovennatuurlijk
leven, de Kerk en hare sacramenten, de heiligmakende genade en de dadelijke genade.
In het licht van den mystieken Christus krijgen die waarheden een nieuw, niet zelden
verrassend, diepreikend uitzicht, b.v. het geestelijk moederschap van Maria (I, blz.
226 vv.), de verlossingsdood van Christus (I, blz. 313 vv.), ons goddelijk zoonschap
in Christus (II, blz. 54 vv.), de sacramenteele genade (II, blz. 283 vv.), enz. Schr.
leidt deze uiteenzetting in door een lange studie (I, blz. 1-156), het zwaarste en
betwistbaarste deel van heel het boek: hij wil er op philosophische zoowel als op
theologische gronden bewijzen, dat het mystiek lichaam het centrum, of liever om
zijn eigen woorden te gebruiken, 'l'intelligible premier' van de theologische
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wetenschap uitmaakt. Het gaat niet aan hier deze ingewikkelde redeneering, alsook
enkele andere stellingen, aan een kritisch onderzoek te onderwerpen. We willen er
alleen nog aan herinneren dat dit boek geschreven werd vóór de pauselijke encycliek
over het mystiek lichaam (zie Streven, Oct. 1943). Indien Schr. die gekend had, dan
had hij ongetwijfeld zonder moeite kunnen aantoonen hoe zijn breeder opgezette
synthese met de strikter tot de zichtbare Kerk beperkte uiteenzetting van de encycliek
harmonieert, en den H. Geest meer als de ziel van het mystiek lichaam laten gelden
(vgl. II, blz. 157). P. Mersch, die met zijn eerste werk zooveel bijdroeg om ook in
breederen kring de aandacht op deze weldoende leer te vestigen, zal voorzeker met
dit nieuw boek het dieper uitwerken van de theologie van dit leerpunt bevorderen.
Wie genoegzaam onderlegd is en voor een zekere inspanning niet terugschrikt, zal
er ook voor de verrijking van zijn geloofskennis en zieleleven overvloedig voedsel
in vinden.
E. Druwé.
Dr Mag. G. THILS, Hoe denkt en schrijft Sint Paulus? - De Kinkhoren,
Brugge, 1944, 109 blz.
De brieven van Sint Paulus zijn geen
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gemakkelijke lectuur. Een veilige en bekwame gids is er noodig opdat de vele
belangstellende christenen bij de lezing ervan het spoor niet bijster geraken. Welnu
Prof. G. Thils heeft het op zich genomen in een zeer suggestief werkje den lezer te
helpen zich in Paulus' geest in te werken.
In een eerste hoofdstuk behandelt hij de algemeene geesteshouding van den Apostel.
Paulus' geest wordt voortdurend beheerscht door de uiterste tegenstelling tusschen
de 'oude mensch' en de door Christus 'vernieuwde mensch'. Zijn redeneeringswijze,
vooral bij verklaringen van Schriftuurteksten is doordrenkt van Rabbijnsch
formalisme, elders weer laat hij zich leiden door een Oostersche verbeeldingslogica
zoodat een woord, ja zelfs een klank zijn gedachtengang een heel nieuwe richting
uitstuurt. Een andere denkvorm die ook Paulus' geestesstijl typeert is de concentrische,
waarbij rond een zelfde object steeds de concentrische kringen nauwer toegehaald
worden.
In een tweede hoofdstuk worden enkele fundamenteele begrippen en uitdrukkingen
van Paulus onder de loupe genomen, omdat die in hun rijke verscheidenheid van
beteekenis een groote rol spelen in zijn theologie, zoo bv.: zijn eschatologische
terminologie, het Christocentrisme van het zedelijk leven, onze gelijkvormigheid
met Christus, enz. Dit boekje, een vertaling van het Fransche werkje Pour mieux
connprendre saint Paul - iets wat in de inleiding diende vermeld te worden - zal dus
stellig dankbaar aanvaard worden omdat het zeer gepast tegemoetkomt aan veler
verlangen.
Het is echter jammer dat het Nederlandsch nogal wat te wenschen overlaat, zoo
bv.: 'Het geloof overwint de wet; het evangelie verdelgt de zonde; het leven vloert
den dood' (blz. 58); 'alleenlijk hopen wij dat na deze bladzijden te hebben doorloopen,
de lezer beter gewapend zal zijn voor dieper en beter de gedachten van Paulus te
vatten' (blz. 103); 'maar de wet van dit soort logica doet zich onvoorziens en
onderduims gelden' (blz. 41), enz. Ten slotte ware het wenschelijk geweest, althans
in deze Nederlandsche uitgave bij de bibliographische inlichtingen werken op te
geven als bv.: VAN TICHELEN, Sint Paulus, 4e uitg., Antwerpen, 1941; KEULERS, De
boeken van het Nieuwe Testament. Deel V, De brieven van Paulus (1ste deel). Deel
VI, De brieven van Paulus (2e deel), Roermond, 1940; HOLZNER, Paulus, uit het
Duitsch vertaald door G. Van Antwerpen, Voorhout, 1938; MATON, In de voetstappen
van Paulus, geautoriseerde vertaling van Barkey Wolf, Den Haag, 1937.
H. Peeters.
Dr Filips DE CLOEDT O.S.B., Onze volksche en religieuze herwording.
- De Kinkhoren, Brugge-Brussel, 1945, 320 blz., Fr. 85, geb. Fr. 98.
Dit werk van P. De Cloedt, monnik van de benedictijner abdij van Steenbrugge, geeft
ons in een eerste deel 'Kerk en volk' een goed doordacht en flink gedocumenteerde
uiteenzetting over het probleem van de verhoudingen tusschen de bovennatuurlijke
en boven-nationale leer van het katholicisme en den eigen aard van de verschillende
volkeren, vooral van het Vlaamsche volk. Het tweede deel 'Kerkelijke hervorming
en volksche herwording' brengt hetzelfde probleem op een breeder terrein en
bestudeert de voorwaarden, in de huidige cultuur, voor een heropleving van het
katholicisme en, door en met hetzelfde, van onze nationale cultuur. De schrijver
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schetst in breede trekken een geschiedenis van onze Westersche cultuur. In de
Middeleeuwen ziet hij een evenwicht tusschen het individualisme en het subjectivisme
eenerzijds en het universalisme en het objectivisme anderzijds. Dit evenwicht werd
verbroken door de Renaissance, door het cartesianisme (over Descartes gaf de
schrijver mede van de beste bladzijden van zijn boek, blz. 149 en vlg.). De barok der
Contra-Reformatie kon het evenwicht niet volledig herstellen. Met de Aufklärung
wint het anthropocentrisme voortdurend veld. Lang blijft de schrijver staan bij het
vitalisme, dat hij vergelijkt met de christelijke theorie over het leven. Hoewel niet
blind voor de crisis van onze cultuur: 'Wij zijn de laatste sport van de hooge ladder
der Westersche cultuur afgedaald.' (blz. 158), toch gelooft hij in een komende
herwording: 'Wij gelooven aan de herwording van ons oude fiere Westen..' (blz.
161). De teekenen van die vernieuwing ziet hij in een dieper beleven van de
kernwaarheden van het katholicisme, zooals deze ons vooral worden voorgesteld in
de Romeinsche liturgie. Terloops breekt de schrijver een lans voor de liturgie in de
volkstaal.
We begroeten in het werk van F. De Cloedt het eerste Vlaamsche cultuurhistorisch
boek dat met soortgelijke boeken van vreemde schrijvers kan vergeleken worden.
Het heeft op deze laatsten voor, dat het duidelijk het belang van een godsdienstige
herwording voor de redding van onze cultuur in het licht stelt, en dat het zich niet
bezondigt aan de al te pessimistische toekomstbeelden die we zoo veelvuldig bij
andere schrijvers, zoo geloovige als niet-geloovige aantreffen. De huidige mensch
is niet zoo van God verlaten dat alle hoop op redding moet opgegeven worden. Dit
boek schijnt me echter onvol-
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ledig in dien zin dat het de natuurlijke voorwaarden voor de herwording van de
volkscultuur in de schaduw laat. Met het beleven van het christendom wordt voor
die herwording, naar het ons voorkomt, ook een saneering vereischt van de stoffelijke,
economische, sociale, politieke, artistieke en algemeen zedelijke levensvoorwaarden.
Hierover ware een ander boek te schrijven dat het werk van P. De Cloedt zou
aanvullen, er a.h.w. de natuurlijke basis zou aan geven.
F. De Raedemaeker.
Dr Norbertus BROECKAERT O.F.M., Hoe preeken? Sint-Franciscusdrukkerij, Mechelen, 1944, 191 blz., Fr. 30.
Ik meen dat de predikanten zelf doorgaans nogal afwijzend en achterdochtig staan
tegenover alle theorie over het preeken. Hebben zij ongelijk? - Niet zoo heelemaal.
Want zij die de gave van het levende woord bezitten, hoeven er de dorre theorie niet
van te leeren en zij die het talent tot spreken missen, zullen met een leerstellig
handboek over predikatie weinig gebaat zijn, het adagium van de Ouden ten spijt:
Poeta nascitur, orator fit. Toch zal dit boek van Pater Broeckaert voor beiden zijn
nut hebben, omdat het minder een theoretische studie is over het preeken in 't
algemeen, dan wel een verzameling van practische raadgevingen voor den predikant
van onze dagen. Wie meent dat hij goed kan preeken, houde met dit boek in de hand
een vruchtbaar gewetensonderzoek, wie slechts met zeer middelmatige talenten den
preekstoel op moet, vindt er heel zeker nuttige wenken voor een rijker apostolaat.
Het eerste hoofdstuk: 'Bovennatuurlijk preeken' legt een grondslag waar iedereen
mede akkoord gaat. Het boek begint eigenlijk met het tweede hoofdstuk: 'Modern
preeken', wat dan verder in de volgende kapittels wordt uitgewerkt. De korte inhoud
van dit tweede hoofdstuk en tenslotte van heel het boek wordt door den auteur zelf
als volgt aangegeven: 'Modern preeken is niet hoofdzakelijk een kwestie van vorm,
modern preeken is hoofdzakelijk een kwestie van inhoud'. Deze thesis wordt gelukkig
wat gemilderd in den uitleg, b.v. op blz. 50: 'Wij meenen dat het modern zijn ook,
evenwel niet hoofdzakelijk ligt in den vorm' en op blz. 96: 'Ook het hoe moet nieuw
wezen'. Het blijft o.i. toch een stellingname die in haar bewijsvoering steeds iets
geforceerds zal bewaren. De auteur geeft trouwens toe, dat hij hierin twee van de
beroemdste, moderne predikanten tegen zich heeft: Linhardt en Tihamer Toth. Al
zou de laatste volgens Pater Broeckaert, wat van gedacht veranderd zijn in het
voorwoord op 'De bloeiende Wijngaard', wat wij niet inzien. Wij kunnen er nog
andere bekende namen aan toevoegen, zooals Fiedler en Sonnenschein, die insgelijks
van een andere meening zijn dan de auteur.
Het is zeer juist, dat de problemen die behandeld worden in onze predikaties,
rekening moeten houden met de speciale noodwendigheden van onzen tijd en dit kan
men den modernen inhoud noemen, toch zal men nooit van een modernen preek
gewagen, wanneer de vorm niet nieuw is en aangepast aan de mentaliteit van de
levende menschen. De moderne predikant zal men hieraan herkennen: dat hij zijn
tijdgenooten zal weten te boeien door een moderne voorstelling van de problemen,
die hen het naast aan 't hart liggen. Moderne vorm en moderne inhoud hooren bij
elkaar. Prioriteit willen toekennen aan een van beide kan slechts verwarring stichten.
Over de gebreken en de hoedanigheden van den modernen preekvorm, over de
gevaren zelfs hoef ik hier niet uit te weiden, de auteur deed het op een afdoende en
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overzichtelijke wijze. Ook neemt, wat wij laatst zegden, niets weg van het goede,
dat wij bij het begin vernoemden, temeer daar de auteur in de volgende hoofdstukken,
onze meening practisch zeer nabij komt. Zij dragen de suggestieve titels: Positief
preeken, Solied preeken, Psychologisch preeken, Interessant preeken, Populair
preeken, Gevoelvol preeken, Schoon preeken. Een boek dat de priesters zal doen
nadenken over de verhevenheid van hun zending als 'brengers van de blijde
Boodschap'.
L. Sterkens.
V. GEEREBAERT C. SS. R., De volksmissie onder leiding der Paters
Redemptoristen. - De Kinkhoren, Brugge-Brussel, 1945, 311 blz., Fr.
50.
In de Duitsche landen heet Pater Kassiepe, Oblaat, de 'Altmeister' der Volksmissie.
Nu mogen wij Pater Geerebaert, Redemptorist, in ons land als onzen Altmeister
begroeten. Na den chaos van den oorlog, moet het groote Vredesoffensief ingezet:
een 'Durch-missionierung' van ons volk. Daartoe komt dit klassieke en definitieve
werk juist op tijd. Al wie voortaan aan Volksmissie denkt, - en dat is minstens elke
priester - moet het werk van Pater Geerebaert gelezen hebben. Hier vindt hij 'alles'.
Alle moeilijkheden en opwerpingen, principiëele en praktische, aangaande de
Volksmissie, worden hier 'radikaal' d.i. van den wortel uit, opgelost. Wat wij speciaal
waardeeren is: het gezond realisme, vrucht van breede belezenheid en rijpe ervaring,
van wijze
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traditie en verstandige vernieuwing. De polemische toon verhoogt de pittigheid en
de actualiteit van het betoog, doch schaadt wellicht aan zijn klassieke sereenheid.
L. Arts.
P. GHYSSAERT, pr., Ik overweeg Christus' mystiek lichaam. Deel I,
Leer; deel II, Beleving. - Beyaert, Brugge, 1944.
P. GHYSSAERT, pr., Ik overweeg Gods genadebronnen. - Twee deelen,
Beyaert, Brugge, 1944.
Aan alle intellectueelen bevelen we deze overwegingen met grooten nadruk aan.
Daar zit waarlijk rijke en eeuwige, krachtige en eigentijdsche stof in. De uitgever
zorgde voor een handig formaat. Je steekt die boekjes zoo op zak. Maar daarmee
steek je een schat op zak. Die overwegingen getuigen voor veel nadenken, veel
belezenheid en een levende, diepe vroomheid.
Het is opvallend hoe hier bijvoorbeeld de beste lijn van onze eigen Nederlandsche
Godsbeleving wordt doorgetrokken: de Drieëenheidsmystiek, de Christusbeleving,
de Mariale godsvrucht en bovenal wordt het onmiskenbare accent hoorbaar van het
ernstig gemoed, doordringend in de geloofsgeheimen, om een vruchtbaar gesprek
met de Goddelijke personen te voeren. Hopelijk valt die reeks dan niet alleen succes
bij ons, maar ook in het buitenland ten deel. Een Fransche vertaling die thans
verschijnt mag hiervan de voorbode zijn.
Af en toe is de taaluitdrukking wat moeizaam doorworsteld, waaraan de
nauwgezette, wijsgeerige theologische bedachtheid niet vreemd is. Daarin zijn deze
overwegingen dan toch weer echt van bij ons: degelijkheid vóór alles.
M. Brauns.
P. RONSE S.J., Zoo zien wij haar. De boodschap van Maria aan menschen
van de xxe eeuw. Met teekeningen van A. Van Laere, S.J. Claeys-Verheughe, Gent, 1945, 182 blz., Fr. 42.
Bij het eerste zicht zou men dit boek voor een Maria-leven houden; de eerste vijftien
hoofdstukken volgen Maria's levensloop op aarde. Maar het zestiende heet 'Maria's
deugdenleven', het zeventiende 'De Onbevlekte Ontvangenis', het achttiende 'Maria
en de nooden van onzen tijd en ons land', - en met deze drie hoofdstukken achteraan
begrijpen we heel goed den toon waarin al de voorgaande zijn geschreven. Uitgaande
van een bepaald gebeuren bij Maria, behandelt de auteur een soortgelijk gebeuren
in ons menschenbestaan: met hoeveel vrucht kunnen we ons steeds aan Maria
spiegelen! En met recht heet het geheel: 'De boodschap van Maria aan menschen
van de XXe eeuw'.
Dit is niet het werk van een theoloog, noch van een exegeet, noch van een asceet;
de jonge religieus die het schrijft houdt van zijn hemelsche moeder en van zijn
medemenschen. Hij schrijft zijn hart uit: beide brengt hij bij elkander. Voor ons,
aardsche zwoegers, wordt Maria, in haar levensbijzonderheden, een geluk, een liefde,
een zuivering; voor haar worden wij een dierbaar kroost en een teer verworven
verovering. Ons leven, naar Maria gewend, staat naar de heerlijkheid gekeerd, de
heldhaftigheid, de heiligheid; - dit jeugdige boek brengt ons de boodschap dat Maria,
ook in deze eeuw, alle levens en de geheele wereld schoon maakt.
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Aan allen bevelen we dit boek aan; het meest aan jonge leeken, die hun ziel willen
openstellen voor geestelijk leven en volmaaktheid.
Em. Janssen.
Fr. van OLDENBURG ERMKE, Rozenkrans van Maria's leven. - De
Kinkhoren, Brugge, z.j., 131 blz., Fr. 20.
In een vrome overweging van de vijftien geheimen van den rozenkrans wil Schr. het
heele leven van Maria ontrollen. Bij het weinige dat de heilige boeken ons over haar
berichten kan men hem niet euvel duiden dat hij de verbeelding een vrij groote
speelruimte laat. Het had hem nochtans niet de vaststaande feiten mogen laten over
het hoofd zien om b.v. de opdracht in den tempel na den terugkeer uit Egypte te
plaatsen (blz. 41). Ruimer theologische kennis zou ook tot meer verdieping van het
vrij nuchter gehouden karakter der Moedermaagd hebben kunnen leiden. De
teekeningen ontsieren veeleer den tekst, waarin we de gemakkelijke gaven van den
gekenden auteur terugvinden.
E.D.
K.L. CLAUS S.J., Lijdensvloek of lijdenszegen. - Altiora, Averbode,
1945, 150 blz.
Zoek hier niet een systematische uiteenzetting van het probleem van het lijden, maar
zoek, onder zes groote titels gerangschikt, een bijna onuitputtelijke verzameling van
gedachten, zegswijzen, spreuken en versjes, voorbeelden. De vrome lezer uit het
volk zal hier veel aan hebben; ook de opvoeder en de predikant zullen het werk niet
vergeefs opslaan. Warm aanbevolen.
E.J.
L. ARTS S.J., Verover het leven. - 't Groeit, Antwerpen, 1943, 83 blz.
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Een nieuw nummer in de reeks levens-boekjes van P. Arts. Voor de jeugd van rond
de zestien ditmaal. Even kernachtig en raak als zijn voorgaande. Evenzeer gegroeid
ook uit een lange ervaring van de jeugd, van haar nooden en verlangens. P. Arts
preekt of redetwist niet, hij getuigt. Bij eerste lezing kan die onophoudelijke
opeenvolging van mokerslagen die den jongen lezer toegediend worden zelfs den
indruk wekken, dat hier alleen geaffirmeerd wordt in het wilde weg, zonder soliede
argumentatie of rationeelen onderbouw. Bij nader toekijken echter merkt men dat
ieder beeld een argument in zich bergt, dat elke vergelijking de onvermijdelijkheid
van de vooropgestelde waarheid opdringt, dat elk voorbeeld een redeneering
concretiseert. En men beseft dan dat de overredingswaarde van dit boekje niet op de
zeggingskracht alleen, maar op het innerlijk gehalte van het gegeven getuigenis
berust.
Werkjongens vooral, bedienden, al wie in de brutaliteit van het werkelijke leven
staan, zullen in dit boekje licht en kracht vinden. Ook studenten en meer ontwikkelden,
al zal de drastische zeggingswijze - men zou uit het boekje een heele dierentuin
kunnen verzamelen - hen wellicht soms hinderen, kunnen er overvloedig hun voordeel
mee doen.
L.M.
Jos. UTEN C. SS. R., Meisje, uw roeping?.. - De Kinkhoren, Brugge,
1944, 184 blz., Fr. 30.
De lezing van deze ervaringrijke en actueele weerlegging van een aantal moeilijkheden
betreffende de kloosterroeping zal nuttig zijn voor predikant en geestelijke leider;
hij vindt er boeiend vertelde geschiedenissen van heilig geworden kloosterzusters
en een onmeedoogende maar vriendelijke beantwoording van de uitvluchtsels bij het
volgen van een roeping. Nochtans, zoo Schr. de meisjes zelf tot edelmoedigheid wil
brengen, zou hij het hier gebodene moeten aanvullen met een positieve, opbouwende
uitleg van den kerkelijken canon 538 (geschiktheid en recht inzicht, met hun
teekenen), en dit op een blije, moedige toon. Ook thans zullen velen hem dankbaar
zijn voor zijn bezorgdheid om het vraagstuk van het verminderen der
kloosterroepingen.
J.W.
Prof. Dr O. DAUWE, Oppassende menschen en periodieke onthouding.
- Familieleven 3, 't Groeit, Antwerpen, z.j., 39 blz.
Ofschoon schrijver maar weinig hoop koestert om zulke gehuwden op den goeden
weg te brengen, toch is zijn brochure van dien aard, dat zij velen tot nadenken zal
stemmen. En al kan het den schijn hebben dat hij een tikje overdrijft, de voorbeelden
echter zijn daar om dit tegen te spreken. Een boekje dat moet verspreid worden.
A. Darquennes.

Taal- en letterkunde
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A.J. CRONIN, Les clés du royaume (The keys of the kingdom). Roman
traduit de l'anglais par G. de Tonnae -Villeneuve. - Librairie de la Paix,
Brussel, 1945, 381 blz.
Deze roman verhaalt de bevreemdende roeping en de evenzeer beproefde als
gezegende loopbaan van Francis Chisholm, een Schotsch priester die zes en dertig
jaar in China arbeidde. Hij was geen propagandist maar een priester met een hart,
geen ketterjager maar een verdraagzame, geen hierarchisch-waardige verschijning
maar een drager van heldhaftige deugden. Hij leidde een bewogen leven: schijnbaar
een mislukking, in werkelijkheid een uitzonderlijke genade voor wie er in te schouwen
vermocht. Waar hij ging, ontstaken zijn grenzelooze nederigheid en naastenliefde
het vuur der heiligheid. Hij, de zoon van een visscher, haalde eens een heel zwaren
zalm uit de rivier op; weinig menschenvisschers trokken, in het schuitje van Petrus,
visschen van zulke uitzonderiijke qualiteit.
Met een nooit falende menschenkennis en artistieke vaardigheid heeft de auteur
zijn zwaar onderwerp niet alleen beheerscht, maar het zoo moeilijk mogelijk gemakt.
Want al de grote avonturen in het leven van een katholiek priester en missionaris
komen hier voor: de sexueele liefde, de sociale hulp, het schijnmirakel, de
oppervlakkige bekeeringsmethode en het dieper inwerken, de oorlog, de marteldood.
En al deze episoden vormen, als de steenen van een mozaiek, het levensbeeld van
dezen priester, nogal weinig conformist, iets te verdraagzaam, maar alles offerend
tot het uiterste.
Met verschillende gevoelens kan men zulk werk lezen. De thesis van
verdraagzaamheid kan men met recht overdreven vinden, het nonconformisme
systematisch, de originaliteit van den held opgedreven; maar dient het kunstwerk de
lijnen der werkelijkheid niet altijd te vereenvoudigen en scherper te trekken? Neen,
zie in dit boek (al is het te zeer gebouwd op een vereenvoudigende tegenstelling)
geen aanval op de oppervlakkige zelfgenoegzaamheid van schijnbaar schitterend
slagende
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priesters: even verbaasd als Francis Chisholm zou geweest zijn zoo men hem boven
zijn bisschop Anselm Mealy had gesteld, even onthutst zou Cronin bemerken dat
zijn diepe inspiratie miskend werd. Zijn diepe inspiratie ligt in Christus' woord:
'Hieraan zullen allen herkennen dat gij mijn leerlingen zijt, zoo gij elkander liefhebt',
- en zoowel Cronin als Chisholm ontsteken weer de vlam der naastenliefde, waarom
hun enkele onbeduidende buitensporigheden graag worden vergeven.
Aan alle gevormde lezers bevelen wij dezen roman-van-formaat tenzeerste aan.
Enkele negatieve besluiten moeten ze weren; hoezeer kunnen ze zich, positief, laten
verrijken en verdiepen!
Em. Janssen.
Dr K. PULINX, Arthur van Schendel. Zijn werk en zijn beteekenis. Pro Arte, Diest, 1944, 261 blz., Fr. 60.
In geen enkel boek, meenen we, was Van Schendel's werk totnogtoe volledig
behandeld; met zooveel meer waardeering en dankbaarheid ontvangen we onderhavige
studie, een vermetel opzet nauwgezet uitgewerkt.
Na een biographisch overzicht, doorloopt de auteur het uitgebreide oeuvre van
Van Schendel: van Drogon vooreerst tot Het Fregatschip Johanna Maria
(1896-1930); daarna de Hollandsche periode (1930-1942), waarin de oude motieven
toch ook weer doorklinken. De laatste twee hoofdstukken worden gewijd aan 'Van
Schendel's taal en stijl', aan 'de beteekenis van Arthur van Schendel'; terwijl een
uitgebreide bibliographie de geheete studie besluit.
Van Schendel zou, aldus de auteur, in zijn werken het verlangen met het noodlot
vereenigd hebben, het romantisme met het realismen met het clasicisme, den droom
met de werkelijkheid; zijn persoonlijke kunst zou 'een nieuwe eenheid (geschapen
hebben) die zich boven de oude tegenstellingen verheft' (blz. 203). Zijn stijl,
eenvoudig en helder niettegenstaande schittering en zelfs gekunsteldheid, zou steeds
de idee naar voren brengen, concreet ingekleed door het rake, het eenig detail. Een
Europeesch kunstenaar had hij mogen heeten, indien het door hem geschapen
menschenbeeld niet te beperkt wa[s] g[e]bleven.
Met dit alles vereenigen we ons graag, al zochten we graag nog di[...] p[...]. Van
Schendel heeft zich, naar ons o[...], te afzijdig gehouden van land, godsdienst en
leven; hij sloot zich op in de [sfe]er van het artistieke. Alles van het leven ken hij
aan; maar alles zag hij als in een aquarium, persoonlijk onberoerd. Hij verkleind
alles. Door zijn oeuvre waait, gloeit of tri[...]t niet de groote storm van het leed, de
heete adem der liefde, de pramende blijdschap der heldhaftigheid. Hij leefde te klein
om een waarlijk groot kunstenaar te zijn, en zijn proza heeft de kunstmatige pracht
der vakkundig gekweekt serre-orchidee.
Em. Janssen.
H. BONGER, Dirck Volckertszoon Coornhert. Studie over een nuchter
en vroom Nederlander. - De Tijdstroom, Lochem, z.j., 152 blz.
Deze studie werd met opzet hoofdzakelijk cultuurhistorisch opgevat; aan Coornhert
als dichter en tooneelschrijver wijdt de heer Bonger slechts een kort hoofdstuk, over
den prozaïst en vertaler geen woord. Het literaire aspect is hier m.a.w. bijkomstig.
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Ziehier schematisch de inhoud van deze studie: D.V. Coornhert groeide op in een
tijd van verwarring en wording, van overgang van landbouw en gebonden gilden
naar vrije, stedelijke ondernemers, van opkomende autonomie op alle gebied. Het
wordend humanisme gaf aan deze periode geen anti-godsdienstig karakter, is niet
verantwoordelijk voor de ontkerstening. Specifiek on-middeleeuwsch en 'modern'
was ook eigenlijk het dogmatisch protestantisme niet, wel echter het ondogmatisch
christendom, waaruit als vanzelf de actieve tolerantie ontstond. Bij deze laatste
richting hoort ook de Amsterdammer D.V. Coornhert thuis, geestverwant van Franck,
Castellio, Erasmus en Schwenckfeld. Eenerzijds felle bestrijder van de Calvinistische
predestinatie, van de Luthersche opvatting over de bedorvenheid van de menschelijk
natuur, enz., was Coornhert toch ook geen rechtgeaard katholiek, en mocht A. Van
Duinkerken hem kwalijk voor de Roomsche Kerk opeischen. Van de erfzonde, van
de neiging tot het kwade, van het absolute waarheidskarakter der katholieke dogma's...
was Cornhert lang niet overtuigd. Zijn tusschenpositie moest hij bekoopen zoowe1
met gevangenneming vanwege Alva's trawanten als met vrijwillige ballingschap uit
schrik voor Lumey's geuzen en andere Calvinistische stormvogels. Alleen Gouda,
'de vergaarbak der ketters' liet hem tenslotte met rust.
Coornhert is bij geen enkele groep te rubric[...]ren; men kan in hem een voorlooper
zien van het achttiende-eeuwsch optimisme betreffende de goedheid van den mensch
en inzonderheid van zijn volmaakbaarheid, van het deïsme en het liberaal
protestantisme. Bonger beschouwt als grootste verdienste van den Amsterdamschen
humanist zijn godsdienstige verdraagzaamheid, ge grondvest op de overtuiging dat
wij menschen de absolute waarheid toch niet kunnen achterhalen
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en elkaar dus niet voor ketter moeten uitschelden. Ook deze tolerantie maakt van
den Amsterdammer natuurlijk alweer een zeer 'modern' mensch!
Voor zijn tijd had Coornhert enkele merkwaardige gedachten van socialen aard.
Hij was een verklaard vijand van hebzucht en geldbejag en werd de 'geestelijke vader
van de Nederlandsche Tuchten Spinhuizen der XVIIo en XVIIIo eeuw', waar men voor
het eerst een menschelijker strafsysteem toepaste.
Ten slotte een hoofdstukje over den dichter en tooneelschrijver, waaruit blijkt dat
Coornhert ook hierin verre de middelmaat overtreft. Bonger citeert een paar voor
dien tijd werkelijk zeer mooie gedichten, en is van oordeel dat op dit terrein nog veel
te ontdekken valt.
Alles samen leverde de schrijver van deze studie een belangwekkend, ofschoon
geen baanbrekend werk, wat trouwens ook niet in de bedoeling lag. Voor een
geestverwant van C., zooals de heer Bonger wel blijkt te zijn, is de humanist een
zeer merkwaardige verschijning, bij andersdenkenden zal het enthousiasme wat
minder hoog oplaaien. Een katholiek zal echter verwonderd staan te vernemen dat
de 'Moderne Devotie' veel heeft bijgedragen tot de opkomst van het Protestantisme,
dat haar gezindheid zelfs antidogmatisch was, dat Nederland van ouds een land van
ketters is, enz. Op die enkele punten na schijnt het werk overigens zeer objectief.
J. Noë.
Dr Aug. VAN CAUWELAERT, De romancier en zijn jeugd. Standaard-Boekhandel, Antwerpen, 1944, 68 blz., gen. Fr. 32, geb. Fr. 42.
Voor ieder romancier, meent de auteur, is de jeugd overwegend, ja beslissend. Meestal
schrijft hij het beste van zijn werk uit de kern van zijn jeugd; aan zijn jeugd dankt
hij, voor de meeste van zijn verhalen, milieu en personages (cfr. blz.30-31).
Daarvan uitgaande, raadpleegde Van Cauwelaert Streuvels, De Bom, Teirlinck,
Baekelmans, Timmermans, Claes, Walschap, Elsschot, Roelants, De Pillecijn, Zielens.
Over het algemeen beaamde men zijn stellingen; De Bom en Elsschot schakeerden
ze anders, Timmermans en vooral Claes maakten voorbehoud, Roelants ontweek
een duidelijk getuigenis, Walschap en Zielens waren het met de tweede en derde
bewering niet heelemaal eens.
Van Cauwelaert past slechts op het creatieve werk van den romancier toe, wat
voor ieder mensch bij alles van het leven het geval is: de eerste ervaringen zijn
onuitwischbare tekenen in het nogeheel plastische kindergemoed. Hij g rijpt echter
slechts vluchtig in deze zoo delikate materie: enkele persoonlijke uitlatingen van
kunstenaars worden gecommenteerd, zonder een grondige studie van hun werken; afgezien van occasioneele aanhalingen en voorbeelden, beperkt hij zich bij moderne
Zuidnederlandsche auteurs, van wie hij overigens bepaalde reacties weinig onderzocht;
- hij knoopt zijn resultaat aan niets vast, wanneer psychologische, sociologische,
zedelijke en godsdienstige, aesthetische besluiten voor de hand liggen. Zoo is deze
voordracht, in 1943 gegeven voor de Koninklijke Vlaamsche Academie, niets méér
dan een aanloop: een heel suggestieve aanloop niettemin, en mogelijk leidt Van
Cauwelaert ons vroeg of laat wel verder.
Em. Janssen.
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Dr K. ELEBAERS, Aloïes DE MAEYER en Dr Rob. ROEMANS, Anton
Van de Velde. Met illustraties. - Pro Arte, Diest, 1944, 328 blz., geb. Fr.
75.
Tenzeerste waardeeren we de poging van Pro Arte om den jeugd- en romanschrijver,
den dramaturg en regisseur Anton Van de Velde, den veel bestredene en veel
verzwegene, nu eindelijk recht te laten wedervaren. Aandachtig bestudeert Dr K.
Elebaers den 'verteller voor de jeugd en romanschrijver' (blz. 7-94); nog breedvoeriger
stelt Aloïes De Maeyer den 'tooneelschrijver en regisseur' voor (blz. 95-207); met
zijn bekende nauwgezetheid voegt Dr Rob. Roemans er een uitgebreide 'bibliographie
(aan toe) van en over Anton Van de Velde' (blz. 209-294). Doe daar twaalf
illustraties-in-den-tekst bij en een vijftigtal buitentekstplaten; alles onberispelijk
uitgevoerd: voor Anton Van de Velde wordt een monument opgericht, gelijk nog
levende schrijvers er zelden een ontvangen.
De twee groote opstellen van Elebaers en De Maeyer maken de substantie van het
boek uit. Maar toen deze auteurs het werk onder elkander verdeelden, lieten zij het
lyrisch-dramatische De vloek (1926) buiten beschouwing, alsook het nogal uitgebreide
vertaalwerk; behalve in de zakelijke bibliographie, vernemen we daarvan dus niets.
We vragen ons ook af of we niet een tweevoudig pleidooi lezen: Dr Elebaers lijkt
herhaaldelijk te voorzien dat velen het met hem niet eens zullen zijn (zie o.m. blz.
69, 92-94); bij Al. De Maeyer klinkt de polemiek zelfs door (zie o.m. blz. 97, 172,
174, 202-203, 205). De nogal wijdloopende principieele verklaringen van den eene
nemen ons wantrouwen niet weg, evenmin als de overdreven en niet nauwkeurig
afgewogen uitspraken van den tweede. Deze bij voorbeeld: 'Hij is onze eenige groote
katholieke dramaturg met spel en diepgang, die door uitpuring van
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scholen en stroomingen uit eigen inzicht het ware wezen van de tooneelkunst
benadert...' (blz. 207).
Wat ontvangen we dan? Het overzicht van een buitengewoon vruchtbaar artistiek
leven, tegelijk van veel beproeving waarbij de beproefde toch recht bleef. Van een
heel repraesentatieve carrière in de tooneelbeweging der laatste vijf lustrums en in
den literairen strijd sedert 1930. Een inleiding tot veel verhalend proza en veel
tooneelwerk - stukken en regie, - telkens getuigend van opvallende hoedanigheden
en gaven. Het beeld van een uitzonderlijk tooneelman, die echter, gejaagd en pralerig,
iets te veel tooneelman bleef. Een verzameling van heel veel bij zonderheden, feiten,
teksten en beelden, die anders, alom verspreid, vanzelf verloren zouden gaan.. We
ontvangen een heel nuttig, heel waardevol boek, een boek dat moest gemaakt worden
en dat goed gemaakt werd. En toch moeten wij het betreuren dat de voornaamste
auteurs niet serener, niet losser van de kleine actualiteit, niet scherper en meer
penetreerend hun studie hebben geschreven. Dan zou, bij den fantastischen tooneelman
die Van de Velde op de eerste plaats is, het gebrek aan stille bezonkenheid, aan
moeizaam verworven wijsheid, aan langzaam opgebouwde kunstgewrochten, beter
zijn opgemerkt, - en zulke hel oprechte studie had aan Van de Velde gelijk aan de
literatuur nog meer diensten bewezen.
Em. Janssen.
La ronde des livres, par un groupe de Professeurs de l'Institut Saint-Louis
à Bruxelles. - L'Édition Universelle, Bruxelles, 1944, 120 blz., Fr. 28.
Men kan het hedendaagsche lectuurprobleem op twee wijzen oplossen: negatief,
door de verboden en slechte lectuur aan te geven; positief, door de lezing van het
publiek te leiden, - en de positieve oplossing is de ware. Veel menschen lezen
verkeerde boeken, omdat zij niet kunnen kiezen. Kies voor hen, en leg hun een keur
van waardevolle werken voor: ze zijn u dankbaar.
La ronde des livres kiest voor de onervaren, de jongere lezers, en leert hen lezen.
Na een inleiding over het lezen zelf, biedt het ons, methodisch gegroepeerd, een
uitgebreide lijst van aanbevolen boeken aan. Nu zal men, voor dit of dat boek, wel
voorbehoud maken; het geheele werk zal men nog onvast vinden en onrijp (voor
welk publiek heel precies? volgens welke bepaalde principes werden de boeken
gekozen en beoordeeld? zijn de cultureele en moreele waarde en geschiktheid der
voorkomende werken voldoende gewaarborgd?); men zal opmerken dat het eerder
uit een nogal breede praktijk groeide dan uit en methodisch onderzoek en overzicht.
Daartegenover staat dat het eerste resultaat van zulke onderneming geleidelijk
verbeterd kan worden; dat het initiatief zelf een meer dan gewone waardeering
verdient; dat dit boekje reeds, breeder opgevat en uitgewerkt dan Boekenweelde van
M. van Loock, onschatbare diensten kan bewijzen.
Met het aanhangsel, Quelques livres flamands, kunnen we ons niet vergenoegen.
De keuze van de boeken is hier niet verantwoord, en duidelijk verraadt het een te
geringe kennis van en belangstelling voor ons Nederlandsch cultureel leven.
Em. Janssen.
G. SAGEHOMME S.J., Répertoire alphabétique de 13.000 auteurs avec
46.000 de lezers ouvrages (Romans et Pièces de Théatre) qualifiés quant
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à leur valeur morale. Sixième édition revue et complétée par E. DUPUIS,
S.J., directeur de la 'Revue des Auteurs et des Livres'. - Casterman,
Tournai-Paris, Édition Universelle, Bruxelles, 1944, 608 blz., Fr. 69.
Lees aandachtig den geheelen titel van dit werk; denk dan dat het precies geeft wat
het daarin beloofde: elke verdere verklaring wordt hierbij overbodig.
Vanzelf vergelijken wij het met ons onovertroffen Lectuurrepertorium, zooveel
breeder van opzet, zooveel rijker en verscheidener van inhoud en aanwijzingen, maar
ook (want elke medaille heeft haar keerzijde) zooveel meer ingewikkeld en vooral
zooveel duurder. Consequent werd hier naar het onmiddellijk praktische gestreefd:
voor een maximum van lezers, mits een minimum van inspanning, de meest klare
en besliste aanduiding.
Ook bij ons leest het groote publiek veel Fransche romans. Daarom mag geen
enkel bibliothecaris, geen enkel leider van lectuur hoe dan ook, dit boek missen, voor
het meest bescheiden budget overigens bereikbaar.
Em. Janssen.
F.K. BOSCHVOGEL, Pastoor L. Leroy. - Westvlaamsche Boogaard I,
Lannoo, Tielt, 1944, 116 blz., Fr. 20.
H. DE GRIJSE, Pastoor Vanhee. - Westvlaamsche Boogaard II, 116 blz.,
Fr. 20.
Er bestaat wel gevaar dat de Westvlaamsche schrijvers van verleden eeuw, behalve
Gezelle, Verriest en Rodenbach, vergeten zouden worden, - en tegelijk verzwond
dan de overlevering, waaraan de drie grooten zich toch hebben gevoed. Met vreugde
begroeten we dan deze korte monographieën-en-bloemlezingen, en de eerste twee
nummers - over den ver-
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teller J. Leroy (1858-1939); over den Vlaamschen kop Alfons Vanhee (1846-1903),
den 'grootmeester der Vlaamsche humoristiek' - laten ons beseffen wat een
cultuurschat hier had kunnen verloren gaan. Nieuwsgierig, bijna met ongeduld, zien
we de volgende nummers tegemoet; als eens de reeks volledig zal zijn, zal 'het wonder
Gezelle' geen verklaring meer behoeven, terwijl zijn uitzonderlijke begaafdheid en
bijzonderen geest ons toch zooveel naderbij zullen gebracht zijn. Vanzelf staat dan
ook onze geheele negentiende-eeuwsche cultuur- en literatuurgeschiedenis anders
belicht.
Em. Janssen.
A. SPEEKAERT C. SS. R., Elegische Vreugden. Verzen. - De Kinkhoren,
Brugge-Brussel, 1945, 92 blz.
Een mooie bundel die getuigt voor echt dichterschap en voor een in de jongere poëzie
zeldzaam geworden vakmanschap. Een confrontatie van dichter en natuur en een
communie, in eenvoud en zieleklaarte 'waar in onvatbre vormen geheiligd en verstild
't heelal herschapen leeft'. De dichter kent de waarde van ingetogenheid, beknoptheid
en beheersching. Heeft temperament en persoonlijkheid die zich verrassend en edel
openbaart. Hij ging bij de beste meesters in de leer en biedt ons een werk aan, dat
waarlijk op peil staat, voornaam, en verzorgd van vorm en vol ingetogen leven. Zijn
'Opdracht' is typisch voor den ganschen bundel.
'Zooals een tuinman u de vruchten biedt die hij mocht lezen in zijn wijde gaarden en
in hun vormen gansch den zomer ziet de weelden en de volle gift der aarde,
zoodat hem lief zijn welving, dons en kleuren,
- het goud en geel, het rood en 't gloeiend paars,
de diepe glansen en de zware geuren
waaruit hem opstijgt gansch de weligheid des jaars,
- zoo bied ik u wat in mijn levenstuinen
door lente en zomer zesaarde tot gedicht
in leed en vreugden die als vreemde bloesems
zich aan mijn dagen hebben opgericht.'

Een werk dat langere bespreking en volle aandacht verdient. Ook voor de
boekenliefhebbers: voornaam uitgegeven op vooroorlogsch papier.
E. VAN DER HALLEN, De Wind waait. - Derde druk. De Kinkhoren,
Brugge-Brussel, 1944, 149 blz., ing. Fr. 36, geb. Fr. 46.
Dit is het achtste boek van de romanreeks 'Korenaren'. Het zal den lezer wat
bevreemden dit eenvoudige verhaal met den gewichtigen naam 'roman' betiteld te
zien. Overigens heeft het boekje zijn verdienste. Het is de geschiedenis van een
eenzaam en verbitterd mensch die het zwerversleven begint. Na enkelen tijd neemt
de menschenschuwe kunstenaar - het is een schilder - een ander vereenzaamd artist
in zijn woonwagen op, en tenslotte nog een tweede, alweer een kunstenaar, ditmaal
een dichter. Die schilder, die muzikant en die dichter vormen samen een raar
gezelschap. Maar de laatst gekomene is er erg aan toe, en sterft weldra aan de tering;
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de muzikant, die een vroom geloovend en goed mensch is, heeft er voor gezorgd dat
de jonge verloopen idealist gestorven is in vrede met God en met het geloof. Ten,
slotte bekeert zich ook de schilder... en daarmee eindigt het zwerversleven, want
deze laatste heeft nu ook een vrouw gevonden.
Niettegenstaande de brave romantiek en het tekort aan spanning en diepte, bereikt
dit verhaal op menige bladzijde toch een warmen toon van echte menschelijkheid.
J. Noë.
Piet MOSSINKOFF, Waar het strijden zwaar is. Roman van Brabants
dorpsleven. - Vinck, Antwerpen, z.j., 336 blz.
De tooneelschrijver Mossinkoff schreef zijn eersten roman: in de kleine gemeente
Eikendonk zal de jonge onderwijzer Grard van Velsen trouwen met de rijke
boerendochter Hanna Hezemans, en eens te meer zal de oude pastoor Kempenaars
den vrede bewerkt hebben. Den vrede, en het geluk van twee jonge menschen.
De tooneelschrijver is, ook hier, tooneelschrijver gebleven: een overdaad van altijd
prettige dialogen, een handige schikking van ontmoetingen en tafereelen, dan de
scène 'à' faire en de ontroerende ontknooping! Zijn tooneelknepen hebben de
verdieping wat verhinderd en de touwtjes der intrigue al te zichtbaar gelaten; maar
pastoor Kempenaars staat boven pastoor Campens en niet ver beneden den pastoor
van den bloeyenden wyngaerdt, terwijl boer Hezemans in de schaduw mag treden
van boer Vermeulen uit Streuvels' Vlaschaard.
Warm aanbevolen.
Em. Janssen.
Staf WEYTS, Niets dan een droom. - De Nederlandsche Boekhandel,
Antwerpen, 1944, 216 blz., gen. Fr. 50, geb. Fr. 70.
Vijf novellen in ik-vorm. Men kan het niet vermijden stilaan onder den indruk te
komen van dit fijne, scherp psychologisch
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verhalen, dat bijna pijnlijk nauwkeurig de draden blootlegt van menschelijke
betrekkingen. Evenwichtig, als een schrijnende melodie glijdt het gebeuren voort
naar zijn rustige en toch aangrijpende ontknooping. Elk verhaal is a.h.w. een nieuwe
zieletocht naar uiteindelijke, wat aarzelend aanvaarde berusting.
Toch gevoelt men zich na de lezing wat wrevelig: is het om den indruk van een
zekere schraalheid en koelheid van de gevoelens, om de te gewilde zelfbeheersching
van den verteller; of is het wellicht de te verzorgde, overigens zeer zuivere taal, en
de stijl die nu en dan gaat aandoen als een soort procédé?
J. Burvenich.
E.A. LANTHAEGE, De katten van Stakkelveen, een humoreske,
illustraties van Jozef Geerts. - Standaard-Boekhandel, 1944, 269 blz., Fr.
38, geb. Fr. 52.
De katten van Stakkelveen geraken in opstand, zetten alles op stelten, en verhoogen
den nood in het dorp door een bondgenootschap met ratten en muizen. Dit vormt
den ondertoon van deze humoreske: de uit haar evenwicht geslagen dorpspolitiek
geeft dan de speelsche thema's aan, die elkaar vrij vlot en geestig opvolgen. Totdat
de liefde van een vrijenden wachtmeester voor de dochter van den 'garde', geuit in
gemeenschappelijk garnaal eten (op het ariatje van den rattenvanger van Hameln),
de vele thema's tot een prettige finale weet samen te bundelen. Vrij knap geschreven,
af en toe nogal langdradig, en behendig op het randje van het platte gehouden. Een
humoreske aan den gemakkelijken kant, en zoek er geen diepte in.
J. Burvenich.
Aster BERKHOF, De heer in grijzen mantel. - De Kinkhoren,
Brugge-Brussel, 1944, 230 blz.
Een detectiveverhaal dat op vele gebieden een verrassing is. Te veel plaats zou het
vergen, hier de terroristische greep van den Heer in grijzen mantel op het dal der
Schimmen te beschrijven. Maar de roman wijkt gunstig af van het gekende lippenstiften duimafdrukken-genre. Ons waait een frissche lucht van avontuur tegen, en de
menschen hebben een ziel.
Toch liet de schrijver zich hier en daar wat meeslepen door kleine slordigheden
in vorm en taal: de keerzijde van een vlot en soepel talent dat wellicht nog wat beter
en dieper aan kan, dan dit speelsche werk in het voorbijgaan.
Lezers die een verstrooiing noodig hebben bevelen wij dit spannende avontuur
van den fijnen auteur van De student gaat voorbij graag aan.
J. Burvenich.
ALBE, De avonturen van kapitein Zeldenthuis. - Boekuil en Karveel,
Kapellen, Antwerpen, 1944, 182 blz,. geb. Fr. 30.
Kapitein Zeldenthuis wordt voorgesteld een geheimzinnig wereldreiziger, die in alle
werelddeelen allerhande avonturen meemaakte. Vooral tegen geheimzinnige bandieten
trad hij ontmaskerend, verdedigend, beschermend op.
Zijn zeven verhalen zijn spannend, maar vanwege den auteur niet buitengewoon
oorspronkelijk. Evenmin kunnen de taal en de verhaaltrant ons bekoren. Zoodat we
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een verzameling van leesbare, boeiende tweede-rangsavonturenverhalen zijn rijker
geworden, omheen een gestalte die zich nog niet opdringt.
Em. Janssen.
Koen LISARDE, Trouw aan hun volk. - De Kinkhoren, Brugge-Brussel,
1944, 192 blz., Fr. 35.
Een verhaal uit den strijd tusschen Boer en Brit. Twee jonge kerels gaan op tocht
om een boodschap van generaal De Wet naar Kaapkolonie over te brengen. Het boek
vertelt hun wedervaren tijdens den tocht en hun behouden terugkeer. Zoo bizonder
spannend zijn deze avonturen nu wel niet, en ook de psychologie van deze
jongenszielen is niet buitenmate genuanceerd. Maar de hopelooze strijd van een volk
tegen een overmachtigen vijand legt over heel dit verhaal een ontroerende klank van
levensechtheid, die veel goedmaakt van wat aan avontuur en spanning ontbreekt, en
het boek voor jongens tusschen twaalf en zestien zeer genietbaar maakt. Het taalgevoel
van den schrijver is niet steeds zuiver.
L.M.
Wilhelm HÜNERMANN, Herman-Jozef. De monnik van Steinfeld.
Vertaling uit het Duitsch door L. Dewilde. - Davidsfonds, Leuven, 1944,
276 blz., gen. Fr. 24, geb. Fr. 33.
Dit werk is niet een levensbeschrijving, wél een roman, een roman echter waarin de
legendarische en de historische levensbijzonderheden van dezen
Praemonstratensermonnik uit de XIIe eeuw, dank zij schrijvers humor, menschenkennis
en geschiedkundige voorstudie, nu pas hun volle waarde ontvangen. Een literair
waardevol werk, heel verdienstelijk vertaald, in een verzorgde uitgave die door Jan
Waterschoot rijk werd geïllustreerd! Een kostbaar geschenk van het Davidsfonds,
dat we dankbaar aanvaarden!
Em. Janssen.
A. HUBLET S.J., De harde tocht. - De Kinkhoren, Brugge, 1944, 172
blz., Fr. 34.
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Een boek voor onze jonge idealisten. Een verhaal op het overbekende, maar steeds
betooverende graalmotief: eenvoud en zuiverheid van hart alleen brengen redding.
De harde tocht van het groepje schildknapen naar de geheimzinnige bloem die hun
kleinen blinden prins zal genezen. Geschreven met de fijne psychologie en de voor
onze jongens misschien al te teere voornaamheid die de werken van den milden
jongenskenner, P. Hublet, kenmerkt. De vertaling is goed: alleen hier en daar wat
stroef in den dialoog.
Jongens zullen met spanning dit werk lezen en opgaan in die vormende sfeer van
voornaamheid en zielsadel.
J. Burvenich.
H. VAN FRAECHEM, Het Gedicht. Eenige grondbeginselen over
Nederlandsche dichtkunst. - De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen,
1944, 124 blz., Fr. 20.
Grondbeginselen hoeft men in dit boekje niet te zoeken, tenzij iemand daarmee de
allerelementairste zaken wil beduiden, zooals b.v. het onderscheid tusschen een
terzine en een hexameter, een ode en een parabel! We vernemen niets meer dan
enkele dergelijke allerprimairste noties over rhythme, rijm, stijlfiguren, beeldspraak
en de drie literaire genres. Aan de hand van wat Cramer, Padberg, Linnebank en vele
anderen over deze onderwerpen reeds ten beste gaven, ware het toch niet lastig
geweest even door te dringen in de aesthetische functie van het rijm, in het wezen
van de beeldspraak, enz. En waarom wél de beeldspraak en de stijlfiguren hier ter
sprake komen en niet de gevoelswaarde, de zinsconstructie...? Werkelijk, zooals het
boekje zich voordoet, is het te poover en niet 'ten dienste van de poësis en de hoogere
klassen der Normaalscholen' zooals het bedoelt; daartoe ware een grondige herwerking
hoogst noodzakelijk. We keuren het werkje af niet om wat het bevat - het brengt
bruikbaar materiaal samen - doch om wat het niet inhoudt.
J. Noë.
Helene TIMMERMANS, Spreken en schrijven wij keurig
Nederlandsch? Wenken voor het juist gebruik van onze taal. - Boekuil
en Karveel, Antwerpen, 1944, 204 blz., Fr. 30.
Dit boekje wil een handleiding zijn op taalgebied, naar den trant van Grauls'
Taalkundig Handboek en De Tavernier's A.B.C. van het Nederlandsch. Ongetwijfeld
is het een verheugend feit dat dergelijke pogingen steeds toenemen en hernieuwd
worden, dat Vlamingen eindelijk eens het Nederlandsch willen kennen. Naast het
vele bruikbare in dit werkje, moeten we toch op een paar gebreken wijzen: 1o vooral
werd er te weinig onderscheid gemaakt tusschen hetgeen 'beslist' niet mag en hetgeen
'liefst' niet mag, tusschen taalfouten en stijlfouten. Voor een ongeoefend en zoekend
lezer werkt dat misleidend; 2o waarom het boekje overladen met woorden als:
'allengerhand, beridderen, laattijdigheid, met betrek op, nipt, enz.'? Wie een elementair
begrip van A.B.N. heeft, gebruikt dergelijke woorden toch niet en voor totaal
ongeschoolden is het werk toch ook niet bedoeld.
J. Noë.
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Drs R. DEVOGHEL, Het gebruik der zinen woordteekens. - Standaard
-Boekhandelt. Antwerpen, 1944, 93 blz., Fr. 15.
Drs R. DEVOGHEL, Leidraad bij het onderricht in het gebruik van
de zinteekens. - Standaard-Boekhandel, Antwerpen, 1944, 78 blz., Fr. 18.
Het eerste van deze twee boekjes is een practisch vademecum voor zin- en
woordteekens, gevolgd door enkele systematische oefeningen. Onderwijzers en
leeraars van de lagere klassen in het M.O. vinden er nuttige wenken. Het ware evenwel
te wenschen dat de schrijver, in het hoofdstuk over de afkortingen, zich had gehouden
aan de nu meer gebruikelijke internationale afkortingen van maten en gewichten:
aldus: cm, cl, 1, dam, dal, enz., d.i. zonder gebruik van het afkortingsteeken, beter
dan cm., cl., dam., enz.
Het tweede boekje handelt enkel over de zinteekens (komma, punt, vraagteeken,
enz.), geeft echter meer verklaring en beredeneering. Voor het onderwijzend personeel
is het daardoor belangrijker dan het eerste. Beide werkjes zijn verzorgd. ofschoon
de taal wat al te Vlaamsch aandoet.
J. Noë.
Gerard VAN DEN AMSTEL, Terug naar den Olympus, over goden en
helden bij Grieken en Romeinen, geïll. door J.F. Doeve. - P. Vink,
Antwerpen, z.j., 206 blz.
Men situeert niet gemakkelijk de ongetwijfelde verdienste van dit boek. Het biedt
geen wetenschap in den technischen zin van het woord ofschoon schrijver als een
onderlegd classicus voorkomt - ook geen literatuur, al roepen vooral de Grieksche
sagen zoo vanzelf poëzie op. Eerder hebben we hier een onderhoudend, sober verhaal
der bizonderste mythologische fabels: juist zooals de nieuwsgierige leek, die maar
verward geraakt in exhaustieve uiteenzettingen, ze mag, of ook de humanioraleeraar
wien tijd ontbreekt om er de encyclopedies op na te slaan, of de erudiet zelfs die
graag eens
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zijn bezit overschouwt, eenvoudig verwoord. Hier of daar, b.v. in Odusseus'
ontmoeting met Nausicaä, in zijn terugkeer te Ithaka, is de toon, spijt 's schrijvers
bewondering, wat nuchter en wenschte men iets meer bewogenheid.
Het boek is ook voor jongeren bestemd tactvol worden de soms gewaagde gegevens
der mythologie behandeld. Zelfs is het weinig waarschijnlijk dat een moderne jongen
niet verder zal raden dan de deugdzame voorstelling van Eros of Aphrodite. Daartoe
volstaat reeds de suggestie van een of andere plaat die o.i. in een jeugdboek reserve
oproept. Aesthetisch echter is J.F. Doeve's illustratie voortreffelijk: van een zeer
moderne techniek en tevens vol Grieksche schoonheidsvisie.
Ten slotte: een welkom boek voor zeer velen. Niet enkel bekoort ons de poëzie
dezer mythen: hun diepe, soms teedere, meestal ontzettende levenssymboliek kan
stemmen tot ernstig gepeins.
R. Leijs.

Geschiedenis
Dr Alfred VAN DER ESSEN, Le Cardinal-Infant et la politique
européenne de 1'Espagne (1609-1641). Tome premier 1609-1634. Événements et personnages de notre histoire nationale (anciens Pays-Bas
et Belgique). Éditions universitaires, Brussel, 1944, 485 blz., Fr. 175.
Op voorstel van zijn vader, Prof. L. Van der Essen, en na goedkeuring door Prof. H.
Pirenne, heeft de auteur in 1935 het leven van den Kardinaal-Infant als
doctoraatsthesis genomen. Zijn boek - het eerste van drie deelen - is de vrucht van
bijna tien jaar geduldige opsporingen. Wie bij ondervinding weet, hoe saai en dor
het lezen van archiefstukken kan zijn, maar ook hoe onontbeerlijk deze studie voor
het nauwkeurig kennen van een geschiedkundig feit is, staat in bewondering voor
de som werk die hier werd gepresteerd, en voor het handig gebruik van de nieuw
ontdekte gegevens. De correspondentie van den Kardinaal-Infant, in het Rijksarchief
te Brussel bewaard, omvat twee honderd en vijftien registers, waarvan sommige
meer dan vijf honderd folio's bevatten; daarbij komen nog de Consulten van de Raden
en van de Junta's. Het meerendeel dezer stukken zijn in het Spaansch, andere in het
Fransch, Italiaansch, Duitsch, Latijn en zelfs in het Catalaansch opgesteld; voeg daar
nog aan toe, dat een groot deel der brieven aan den Kardinaal-Infant in cijferschrift
zijn gesteld, en men begint eenigszins te vermoeden wat een aangehouden inspanning
en breede kennis het bestudeeren dezer stukken vraagt. Behalve van deze onuitgegeven
documenten heeft de auteur ook een kundig gebruik gemaakt van alle gedrukte
bronnen en synthetische werken.
De Kardinaal-Infant Don Fernando (1609-1641), derde zoon van den Spaanschen
koning Filips III, volgde de aartshertogen Albrecht († 1621) en Isabella († 1633) in
1634 op, als goeverneur van de Nederlanden.
De auteur wijdt slechts een vijftiental bladzijden aan de jeugd van Don Fernando;
pas tien jaar oud, wordt hij om staatsredenen kardinaal-aartsbisschop van Toledo,
maar hij voelt niets voor den geestelijken stand en wordt dan ook nooit priester.
Gansch het boek loopt over de jaren 1632-1634. Wij hebben hier 'une tranche
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d'histoire' in al haar typische bizonderheden met levendige kleuren afgeschilderd
volgens de meest betrouwbare documenten. Eerst gelast met het bestuur van Catalonië,
wordt de Kardinaal-Infant, op de dringende bede van Isabella en wegens het dreigend
oorlogsgevaar vanwege Frankrijk, naar Milaan gezonden. Met de volmachten van
een goeverneur-generaal rust hij hier een leger uit, dat hem naar de Nederlanden
moet begeleiden. Het is de periode van den Dertigjarigen Oorlog: de Zweden, door
de Franschen gesteund, heerschen over een groot deel der Duitsche landen. Meesterlijk
en pakkend verhaalt de auteur het verraad van Wallenstein, den opperbevelhebber
der keizerlijke troepen, en den moord op dezen beroemden condottiere gepleegd.
Ook de diplomatieke onderhandelingen van Spanje met groote en kleine machten
worden op den voet gevolgd. Begin Juli 1634 verlaat de Kardinaal-Infant het
Milaneesche, wil langs de oostgrens van Zwitserland, door Zwaben en den Elzas
naar de Nederlanden, maar is gedwongen zijn weg meer noordwaarts te nemen. Bij
Nördlingen brengen zijn troepen, samen met die van den keizer en van de Liga, op
5-6 September 1634 aan de Zweden een verpletterende nederlaag toe, waardoor
Zuid-Duitschland van hun heerschappij wordt bevrijd. Het verhaal van den slag met
vaste hand en meeslepend beschreven. Door Wurtemberg, over den Main en den
Lahn, langs Bonn en Gulik, kan de Kardinaal-Infant ten slotte de Nederlanden
bereiken en op 4 November 1934 zijn triomfantelijke intrede te Brussel doen.
Wat de auteur door deze interessante uiteenzetting schitterend bewijst, en wat tot
nog toe bij geen enkelen historicus
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voldoende was beklemtoond, is, naar hij zelf in zijn voorrede aangeeft: 'Les Pays-Bas
catholiques furent toujours à l'avantplan des préoccupations espagnoles, parce que
leur incomparable situation stratégique permettait de maintenir l'hgémonie que
l'Espagne avait acquise au siècle précédent. Loin de les négliger, celle-ci s'attira des
guerres nombreuses en Italie et en Allemagne par son obstination à, vouloir établir
vers Bruxelles une voie de communications terrestre qui seule, étant donnée sa
faiblesse maritime, lui aurait permis de les secourir' (blz. VII-VIII). Zoo komt het, dat
de Kardinaal-Infant, toen de Franschen den weg langs Franche-Comté en den Elzas
versperden, van het Milaneesche uit, door den Tyrol en Zuid-Duitschland wou trekken;
daar ook deze weg niet open stond, werd hij ten slotte gedwongen zijn leger dwars
door Beieren en Franconië, over Bonn naar de Nederlanden te brengen. Naast deze
niet geringe verdienste op strict wetenschappelijk gebied, moet eveneens de prettige,
heldere, vaak spannende wijze waarop de auteur de feiten verhaalt, aangestipt worden.
Bij het lezen van den epischen tocht van den Kardinaal-Infant dachten wij meermalen
aan Xenophoon's 'Tocht van de Tien Duizend' of zelfs aan Caesar's 'De bello gallico'.
In ons land verschijnt niet zoo dikwijls een historisch boek van dit gehalte. Wij
hopen dan ook, dat de jonge historicus ons weldra de twee vervolgdeelen zal schenken,
waarin hij het zevenjarig bestuur van de Nederlanden door den goeverneur-generaal
Don Fernando zal verhalen.
M. Dierickx.
Dr L. VAN DER ESSEN en Dr G.-J. HOOGEWERFF, De historische
gebondenheid der Nederlanden. - Leo Belgicus. Éditions universitaires,
Leo Brussel, 1944, 116 blz.
In dit boek worden drie artikels gebundeld: De historische Gebondenheid der
Nederlanden, door Dr L. Van der Essen, professor aan de universiteit te Leuven,
verschenen in 'Nederlandsche Historiebladen', 1938, n. 2, blz. 153-187; Uit de
Geschiedenis van het Nederlandsch nationaal Besef, van de hand van Dr G.-J.
Hoogewerff, directeur van het Nederlandsch historisch Instituut te Rome,
overgenomen uit 'Tijdschrift voor Geschiedenis', 1939, blz. 113-134; en Besef van
Nederlanderschap bij uitgeweken Nederlanders in Italie in de XVIe, XVIIe en XVIIIe
eeuw, door Prof. L. Van der Essen, gepubliceerd in 'Nederlandsche Historiebladen',
1939, n. 1, blz. 33-42. In de eerste studie wordt de samenhoorigheid der Lage Landen
van af de Hooge Middeleeuwen tot 1830 met haar ups en downs geschetst; de twee
volgende bijdragen laten ons het nationaal bewustzijn der Nederlanders in de Moderne
Tijden duidelijk aanvoelen door aan te toonen, dat de uitgeweken Nederlanders in
Italië zichzelf fiammenghi, d.i. Nederlanders noemden. Voor verdere bizonderheden
over deze uiterst interessante studies, cfr onze bespreking van de Fransche vertaling
van deze drie artikels in 'Streven', XII. jrg., nr I, Jan. 1 945.
Dit boek moest wel gevaarlijk zijn voor het 'Deutsche Reich', dat de bezettende
Duitsche overheid den verkoop ervan verbood.
M. Dierickx.
Vicomte Charles TERLINDEN, La Révolution de 1830 racontée par
les affiches. - Présences de l'histoire, 2e - uitgave, Éditions universitaires,
Brussel, 1944, 197 blz.
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De vooral in deze pe riode zeer onderlegde universiteitsprofessor van Leuven verhaalt
hier op een origineele manier de Omwenteling van 1830. Hij geeft een mooie
verzameling aanplakbiljetten, die vooral tusschen 26 Augustus en 25 October, bijna
alle te Brussel, verschenen zijn, en verbindt ze door een aangepasten en
overzichtelijken uitleg. Vanzelfsprekend moet men hier niet een diep inzicht in dat
groote gebeuren zoeken, maar anderzijds heeft deze publicatie het groote voordeel
ons de beroering en gespannen verwachting van de Brusselsche bevolking te doen
meeleven.
Één bizonderheid valt den Vlaamschen lezer op: behalve vijf tweetalige
'proclamaties.' - twee van Willem, prins van Oranje, en drie van het Bestuur van
Brussel - komen er geen Nederlandsche aanplakbiljetten in deze verzameling voor.
Het ware wel interessant geweest ook de oorspronkelijke Nederlandsche affiches
overgedrukt te zien. Indien er echter geen dergelijke geweest zijn, is dit een feit van
beteekenis voor het juist begrijpen der Belgische Omwenteling.
M. Dierickx.
F. VAN OLDENERG-ERMKE, Servaas van Maastricht. - Heiligen van
onzen Stam, De Kinkhoren, Brugge-Brussel, 1944, 81 blz., ing. Fr. 23,
geb. Fr. 33.
Een vóór-middeleeuwschen Heilige, wiens beeld vervaagt en bijna verzwindt in den
nevel dier verre tijden, toch in levenden lijve voor de critische, realistische lezers
van onze eeuw uitbeelden, is geen gemakkelijke opdracht. In zijn Verantwoording
getuigt de auteur, dat er over den historischen persoon van den Maastrichtschen
Heilige amper genoeg bekend is om een vijftal pagina's te vullen. En
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toch heeft hij het kunnen brengen tot 80 blz.! De onkreukbare waarheidszin, het
nauwgezet uit elkaar houden van geschiedenis en legende is zeker een groote
verdienste van dit werk, maar daarmee alleen schrijft men nog geen geslaagde
biographie. Wij vragen ons af, wie er, na lezing van dezen Servaas van Maastricht,
het boek zal terzijde leggen met het prettig gevoel: ik heb een mooi boek gelezen.
Het groot tekort van deze levensbeschrijving is wel, dat de groote bisschop niet leeft
voor onze oogen. En toch is het o.i. niet zoo'n ondankbare taak, het historisch milieu
van het oosten van ons land in de tweede helft der IVe eeuw waarheidsgetrouw weer
te geven en daarin den onvermoeibaren herder, die minstens veertig jaar aan de
bekeering van onze voorouders werkte, te laten optreden. Daarna kon men dezen
bisschop van Tongeren-Maastricht, die op de Concilies van Sardica (Sofia) en Rimini
onversaagd het Arianisme bestreed, tot een figuur van wereld-formaat laten uitgroeien.
Maar zoo'n opzet zou een grondige voorstudie van onze gewesten vlak voor de
Germaansche invasies vragen en ook een meer concreet inleven in de Arianentwisten.
Wij meenen echter, dat een persoonlijkheid en een Heilige als Servatius dat overwaard
is.
M. Dierickx.
Dom R. PODEVIJN, Bavo. - Heiligen van onzen Stam, De Kinkhoren,
Brugge-Brussel, 1944, 97 blz., ing. Fr. 30, geb. Fr. 40.
Bavo, door afstamming en leven een zoon van onze gewesten, de patroon van het
bisdom Gent, van de stad Haarlem en van een vijf en twintig parochies, is zeker een
der meest eigen 'heiligen van onzen stam'. Over den Haspengouwschen edele, die
door den H. Amandus bekeerd werd en als kluizenaar zijn laatste levensjaren
doorbracht te Gent, bij de abdij die later zijn naam kreeg, weten wij ook heel wat
meer dan over zooveel andere Middeleeuwsche heiligen. Als wij tenminste de 'Vita
Bavonis' mogen vertrouwen, die twee eeuwen na Bavo's dood (652-654) geschreven
werd!
Dom Podevijn brengt ons interessante gegevens over de heiligenvereering, over
de openbare boete der zondaars en andere godsdienstige gebruiken in de Hooge
Middeleeuwen; ook het leven van Bavo wordt aangenaam verhaald. Anderzijds wekt
het boek den indruk eenigszins slordig te zijn gecomponeerd. Op blz. 23 lezen wij
reeds voor de derde maal Alkwins verzen: 'Bavo die door zijn leven de waardige
leerling was van Vader Amandus', en op blz. 33 voor den tweeden keer het uitvoerig
verhaal van Bavo en den christen dien hij als slaaf verkocht. Indien de auteur het
wetenschappelij k apparaat achteraan in het boek had geplaatst, zou dit er heel wat
bij gewonnen hebben.
Terwijl de vier voorgaande nummers van deze reeks wetenschappelijk volledig
verantwoord waren, kan men bij deze Bavo-studie een paar bedenkingen opperen.
In strijd met de gangbare opinie van bekende historici als de Moreau, Blockmans,
Grierson e.a., meent de auteur, dat Amandus te Gent geen twee abdijen stichtte, en
verdedigt 'het bestaan van een enkele abdij met een afhankelijkheid, het
Sint-Baafsklooster' (blz. 68). Ook zullen hem wel weinig geschiedkundigen volgen
waar hij beweert, dat Bavo bisschop geweest is.
M. Dierickx.

Streven. Jaargang 12

Juul FILLIAERT, Jan Bart, de Vlaamsche zeeheld uit Duinkerke, een
levensfilm. - Dietsche gestalten, nr 6, Lannoo, Tielt, z.j., 304 blz., ing. Fr.
35, geb. Fr. 52,50.
Jan Bart (1650-1702) - velen jammer genoeg beter bekend als 'Jean Bart' - werd uit
Vlaamsche ouders in het pas Fransch geworden Duinkerken geboren. De traditie van
zijn voorvaderen getrouw, ging hij al vroeg op zee. Met De Ruyter deed hij de
vermetele vaart in de Theems om de Engelsche vloot in brand te steken. Nauwelijks
drie en twintig jaar oud, wordt hij om zijn ervaren kennis kapitein van de Koning
David met vier en dertig koppen bemanning, en is alras een geducht kaper, de schrik
van de Hollandsche en Engelsche marine: na vijf jaar heeft hij reeds acht en veertig
bewapende schepen en een en tachtig prijsbuiten opgebracht. Om de uitnemende
diensten aan het land bewezen, geeft Lodewijk XIV hem het brevet van koninklijk
luitenant ter zee, ontvangt hem met eere tot tweemaal toe in persoonlijk onderhoud,
en laat hem ridderen in de Orde van den H. Lodewijk. Toen de oorlog en blokkade
een barren hongersnood in het land brachten, voer hij met het Duinkerksch smaldeel
een Hollandsche graanvloot tegemoet, die door acht zware oorlogsbodems werd
geëscorteerd, en wist in een epischen strijd veertig graanschepen te overmeesteren:
de prijs van het graan zakte van dertig pond op drie pond het kwartaal. Te Parijs is
het triomf, en Jan Bart, de Vlaamsche zeerob, wordt door Lodewijk XIV in den adel
opgenomen. Kort daarop wordt de heele Engelsche en Hollandsche oorlogsvloot
uitgestuurd om hem, den geduchten kaper, op de Noordzee af te vangen; hij ontkomt
echter niet alleen aan de bedreiging, maar vaart met tien wimpels van gekelderde
oorlogsschepen Duinkerken behouden weer binnen. Als belooning wordt hij door
den
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koning tot vlootoverste van het Duinkerksche eskader benoemd.
Te midden van dien glans en luister blijft Jan Bart een eenvoudige, vrome man,
geloovig en door-christelijk, die zijn stervende maats als leekepriester bijstaat. Wat
nog meer opvalt - en het is de groote verdienste van den auteur dit in het volle licht
te hebben gesteld - is wel, dat hij, ofschoon opgezogen in de Fransche marine, toch
Vlaming bleef in gansch zijn handel en wandel; het is gen kleine prestatie, in een
tijd, toen de Fransche kultuur haar hoogste triomfen boekte en in gansch Europa
toonaangevend was, toch een Vlaamsch zeeman te blijven, die bijna uitsluitend
Vlamingen aanmonsterde en op vele schepen Vlaamsche kapiteins plaatste. Alle
gekuip en gekonkel tegen zijn Vlaamsch-zijn schampte af op zijn onbetwistbar
mesterschap.
Aan den auteur, die dezen Vlaamschen zeeheld zoo levensecht voor onze oogen
laat leven, hebben wij slechts één verwijt te richten. Waarom heeft hij zooveel
dialectwoorden en zooveel foutieve wendingen in zijn taal laten insluipen? Al mag
een volksschrijver in zijn romans natuurlijk het dialect van zijn streek gebruiken,
toch moet de historicus, die door een boeiend verhaal van het groote nationale verleden
de jongeren wil begeesteren, ook door een keurige, correcte taal, de jeugd tot een
hooger kultuur opvoeren.
M. Dierickx.

Opvoedkunde
Broeder LÉON, Opvoedkundige psychologie. - De Kinkhoren,
Brugge-Brussel, 1944, 438 blz., Fr. 50.
Dit boek is de Nederlandsche vertaling van het vroeger verschenen: Leçons de
Psychologie appliquée à l'Education. Het zijn lessen door den auteur aan normalisten
gegeven. Naar onze meening is de Nederlandsche titel verkeerd gekozen. Dit werk
is eerder een handboek van algemeene psychologie, volgens het traditioneele plan:
waarneming, geheugen, verbeelding, aandacht, abstractie, gevoel, enz., vermengd
met logica, zedenleer en taalkunde. Een handboek van paedagogische psychologie
kan het moeilijk genoemd worden daar het zeer weinig over de psychologie van het
kind bevat. Alleen de ontwikkeling der belangstelling, de voornaamste aandoeningen
bij het kind, de leugen en het spel worden aangeraakt. Over het leerproces, over de
aandachtsschommelingen, de vermoeienis, het verstandsonderzoek, de tests en andere
onderwerpen, die gewoonlijk in een handboek van opvoedkundige psychologie
worden behandeld, geen woord.
Wat de 'paedagogische toepassingen' zelf betreft, zij staan meestal in een zeer los
verband met de psychologische stof die behandeld werd, en kunnen daarom moeilijk
'toepassingen' heeten. Het zijn erder nutige paedagogische beschouwingen of
zedelessen ter gelegenheid van een behandelde stof.
Ook heeft de schrijver een nogal ruim gebruik gemaakt van BAUDIN, Cours de
Psychologie, in zijn literatuurlijst vermeld. Dit valt des te meer op, wanneer we de
schrijver - zooals Baudin - als eenige karakteriologieën, die van de Oudheid, die van
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RIBOT en van MALAPERT zien vermelden. Dit is toch wat veel ten achter staan bij
onzen tijd, meenen we.
Het derde deel over 'het actief leven' is dunkt ons, niet erg samenhangend.
Hier en daar wenschten wij voor onze normalisten wat minder algemeene ideeën
en wat meer concrete psychologische kennis, die hen meer voor de psychologie zal
interesseeren en ook nuttiger is voor hun opvoederspraktijk. Een voorbeeld: de
schrijver gunt een heel hoofdstuk aan de menschelijke instincten, zijn studenten
vernemen echter nergens welke die menschelijke instincten zijn, die zij bij hun
kinderen moeten waarnemen. Met andere woorden, we wenschten dat onze
normalisten meer langs de gerichte waarneming en de concrete ervaring met de
zielkunde zouden kennis maken, in plaats van algemeene beschouwingen te moeten
aanhooren, die ze niet voldoende kunnen assimileeren.
Afgezien van deze gebreken, heeft het werk toch ook groote verdiensten, die we
met dezelfde oprechtheid in het licht willen stellen. Vooreerst, de poging rond de
psychologie de algemeen-menschelijke en paedagogische vorming van den
toekomstigen onderwijzer te concentreeren. Vervolgens zijn eenvoud. De schrijver
is erin gelukt zijn lessen op te stellen zonder, zooals in vele andere handboeken, op
een menigte wetenschappelijke begrippen beroep te doen. Dit voordeel - men zal het
met ons erkennen - is niet gering.
W. Smet.
F. LOX, Misdadige jeugd. - De Pijl, Leuven, 1944, 103 blz., Fr. 20.
Meester Lox heeft hier op zeer bevattelijke en aangename wijze een handleiding ten
beste gegeven voor den afgevaardigde ter kinderbescherming. Het boekje is in drie
deelen verdeeld. We krijgen eerst een korte maar zeer overzichtelijk en scherp gestelde
beschouwing overde jeugd-
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misdadigheid en haar oorzaken. Erfelijkheid, milieu en persoonlijke gesteldheid
worden juist gedefinieerd en naar hun respectievelijk belang afgewogen. Men kon
het moeilijk duidelijker doen als wij het hier in deze korte bladzijden vinden. Het
tweede deel geeft de principes aan van de beroemde kinderwet van 15 Mei 1912.
Het is weer zeer bondig gehouden: de daden waarvoor het kind voor den rechter
komt, het verloop van de rechtspleging, de maatregelen die door den rechter getroffen
kunnen worden, de verdedigingsmiddelen van den aangeklaagde. Dit deel is misschien
een beetje te zeer beperkt, voor menschen althans die er iets meer mochten over
weten als afgevaardigden. Het derde deel legt zeer zakelijk de taak uit van den
afgevaardigde ter kinderbescherming.
Het werkje van meester Lox kan meer zijn dan een handleiding alleen voor
afgevaardigden ter kinderbescherming. Het brengt de menschen in kennis met het
ernstig probleem der misdadige jeugd, dat zich in onze bewogen tijden scherper dan
ooit stelt en nog zal stellen. Het maakt ook bekend met onze voorzichtige wetgeving
en zal vanzelf medewerkers werven voor het heilzame werk van de heropvoeding
van ons verwaarloosde jeugd. We wenschen het vele lezers toe.
A. Snoeck.
Francis VAN DEN BROECK, Ontginning. Inleiding van Em. Janssen,
S.J. - De Kinkhoren, Brugge-Brussel, z.j., 164 blz., Fr. 40.
In een rustig keuvelen eerst, maar geleidelijk meer gedragen door de zinderende
bezieling van een edel mensch, onderhoudt de auteur ons over voornaamheid,
Vlaamsche voornaamheid.
Eerst over manieren in 't algemeen; dan over manieren in den huiskring, onder
vrienden, op het werk, op school. Als besluit de 'krachtmiddelen tot het verwerven
van manieren', het beste gedeelte wellicht van het geheele werkje. De taal is niet
altijd even zuiver, sommige beschouwingen werden wat verward neergeschreven.
Maar dat belet niet dat dit eerlijk boekje zijn weg moet vinden bij onze menschen
en meebouwen aan de echte aristocratie, dwars doorheen alle volkslagen.
Dan kan Vlaanderen, wij wenschen het met den schrijver mee, vast aan het bouwen
slaan, wanneer het zichzelven weer in eigen voornaamheid heeft teruggevonden.
Warm aanbevolen.
J. Burvenich.
A. BUCKINX-LUYKX, Het groote leven. - De Kinkhoren,
Brugge-Brussel, 1944, 165 blz., Fr. 46.
Een bundel opstellen over opvoeding, van iemand die weet wat opvoeding is. Zonder
wetenschappelijke pretentie worden er van vrouw tot vrouw de veel problemen van
de opvoeding besproken in volle oprechtheid, en gezien in het licht van een breed
en diep opgevat geloof.
Vooral waar de schrijfster het intieme gevoelsleven van de moeder aanraakt wordt
haar woord warm en mild, en weet zij op wondere wijze den juisten toon te treffen
die troost, aanmoedigt en begeestert.
Een boek dat iedere Vlaamsche moeder die droomt van haar kinderen als van
mooie, volwaardige menschen, warm aanbevolen wordt.
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J. Burvenich.
Hendrik VAN TICHELEN, Leve de daad! Derde geheel om- en
bijgewerkte druk van 'Voor het kinderboek in Vlaanderen'. - De Kinkhoren,
Brugge-Brussel, 1944, 157 blz., Fr. 35.
Een boekje met een ziel! Het ideaal van een man die heel zijn leven in dienst stelde
van het mooie, opvoedende kinderboek! De moeite niet waard, meent u? Helaas, zoo
denken nog velen in Vlaanderen. Maar lees dit strijdend betoog en het zal u doen
nadenken over de waarde van de frissche, smaakvolle en degelijke kinderlectuur
voor de heropstanding van ons volk. Geen letterkundige, geen uitgever, geen
kunstenaar mag het beneden zijn wardigheid achten aan deze tak mede te werken.
Een groot volk is een volk dat zijn beste krachten aan de opvoeding van zijn jeugd
schenkt. Dit wordt ons overvloedig bewezen door verwezenlijkingen op dit gebied
in het buitenland. Daarom verdiende dit boekje overvloedig onder onze openbare
besturen, onderwijzers, bibliothecarissen, schrijvers en uitgevers verspreid te worden.
Er is nog veel te doen! Maar 'Leve de Daad!' Daarom beperkt de auteur zich niet
tot steriele kritiek maar ontwerpt hij voor al degenen die houden van de daad, een
gedetailleerd en alzijdig actieprogramma. Moge het spoedig verwezenlijkt worden.
Een zaak betreuren we, dat de heer Van Tichelen zoo weinig op de hoogte lijkt
van wat van katholieke zijde op dit gebied werd gepresteerd. Wij denken hier b.v.
aan de uitgaven van 'Leeslust', van de E.K. en de 'Goede Pers' te Averbode. Verdienen
deze instellingen en hun prestaties geen enkele aandacht?
Mogen we tenslotte den auteur - tot zijn troost misschien - erop wijzen dat P.
Verschueren, S.J., de auteur van den schoolatlas, een Vlaming is?
W. Smet.
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Economie
Robert KOTHEN, Principes d'éducation populaire. - Duculot, Gembloux,
1944, 232 blz.
In dezen leidraad, bestemd voor de studenten der Katholieke Sociale Scholen, handelt
de schrijver over de opvoeding der volwassenen uit het volk. Met opzet beperkt hij
zich evenwel tot de 'algemeene beginselen', met uitsluiting van al hetgeen 'de
paedagogische methodes en de technische middelen' betreft. Die beperking is, meenen
wij, jammer, aangezien de besproken beginselen vrij algemeen bekend zijn terwijl
de middelen en wegen voor een doelmatige volksopvoeding nog niet nauwkeurig
bepaald werden. Graag hadden wij wat meer vernomen over hetgeen specinek
'volksch' moet zijn in de volksopvoeding.
K. du Bois.
Charles MUNIER, Pour être un bon contremaitre. - Casterman, Doornik,
z.j., 140 biz.
Charles MUNIER, Zoo is een goed meestergast. - Casterman, Doornik,
1944, 134 biz., Fr. 21.
Op de fabriek vermag de meestergast veel ten goede en helaas ook ten kwade.
Grootendeels van hem hangt het af welke geest op de onderneming heerscht en hoe
hoog of laag het zedelijk peil er is. Daarom wenschen wij den schrijver geluk met
deze brochure waarin hij, in een pittige en aangrijpende taal, aan den meestergast
t[...]l van nuttige wenken geeft.
K.B.
Pierre-Alex FUNCK, Manuel pratique des assemblées générates des
actionnaires dans les sociétés anonymes. - Encyclopédie de droit pratique,
V. - L'Avenir, Brussel, 1944, 312 biz.
Dit werk werd voor de praktijk geschreven: om vingerwijzingen te geven aan wie
bedoelde vergaderingen moet inrichten of leiden alsook ten gerieve van de
aandeelhouders. Het is methodisch en duidelijk het bereikt dan ook ten voile zijn
doel. Men zoeke er echter noch een apologie noch een kritiek in van de 'Naamlooze'
en van de wijze waarop ze werkt.
K. du Bois.
Dr E. LIENHART, Das Versicherungswesen in der Schweitz.
Privatversicherung und Sozialversicherung. - Rechtslehre für Jedermann
13. Gropengieser, Zürich, z.j., 60 blz., Zw. Fr. 2,50.
Evenals België, heeft Zwitserland het verzekeringswezen onder staatstoezicht gesteld
alsook sociale verzekeringen verplichtend gemaakt of althans aangemoedigd. De
Federale Macht heeft de verplichting enkel voor de arbeidsongevallen doorgevoerd.
Federale ontwerpen om verplichte ziekteverzekering en ouderdomsverzekering
werden door volksraadpleging, respectievelijk in 1900 en 1931, van de hand gewezen.
De Kantons blijven echter vrij om op het gebied der sociale verzekering wetgevend
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op te treden zoolang de Federatie niet ingrijpt. De schrijver zet ons enkel de federale
rechtsordening uiteen en hij geeft geen bijzonderheden over de technische inrichting
der federale verzekeringsorganismen; zijn studie zal derhalve eerder de juristen dan
de sociale werkers interesseeren.
B.V.

Varia
P. DE BEUS, Overzicht van het Burgerlijk Recht. Met een woord vooraf
door Prof. E. Van Dievoet. - Derde uitgave. Van Mierlo-Proost, Turnhout,
1944, 506 blz., ing. Fr. 150, geb. Fr. 200.
Of M. De Beus bij het schrijven van zijn boek zich bewust was van den grooten
dienst dien hij zou bewijzen, weten wij niet. Hij heeft inderdaad met dit Overzicht
van het Burgerlijk Recht niet alleen aan de studenten in de Rechten, maar ook aan
advocaten, magistraten en specialisten in de rechtsaangelegenheden een voor de
Nederlandsch sprekenden bijna onmisbaar werktuig aan de hand gedaan, om hun
kennis in zake burgelijk recht uit te diepen. Beter dan wie ook was M. De Beus
bevoegd om dit boek voor de juristen in Vlaanderen saraen te stellen, want, als lid
van de Commissie voor de vertaling der wetboeken, is hij vertrouwd geraakt met de
vaak ingewikkelde, soms meticuleuspreciese terminologie van onze Rechtsboeken.
Tevens had hij het gelukkig idee eerst een inleiding op te stellen, waarin hij de
algemeene begrippen over het recht, over de indeeling van het recht, over het
gewoonterecht en het wettenrecht klaar hoewel sober, uiteenzet, erbij voegend, wat
voor velen onder meer dan een opzicht nuttig zal zijn, enkele beschouwingen over
het jurisprudentierecht en de rechtstaal. Laten wij hier even aanstippen hoe schrijver
terecht er op aan stuwt een naar vastheid, naar eenheid, naar helderheid en zuiverheid
strevende rechtstaal te scheppen, ook in België, waar de verwarring in de woorden
ook de verwarring in de gedachten meebrengt, maar waar de verwarring in de
gedachten de klaarheid en de zuiverheid in de uitdrukking ervan
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niet al te zeer bevordert - zooals Prof. E. Van Dievoet het schrijft in zijn 'Woord
vooraf': 'Het Overzicht van het Burgerlijk Recht heeft in onze rechtsliteratuur een
eigen plaats ingenomen, waamit het niet gemakkelijk zal worden verdrongen'. M.
De Beus volgt eenvoudig, hoewel niet slaafs, ons Burgerlijk Wetboek; hij weet de
begrippen schematisch, bondig, duidelijk voor te stellen, met voorbeelden te
illustreeren en hij vergeet niet jurisprudentieele besluiten aan te geven, wanneer deze
nuttig of noodig mochten blijken; hij verwijst naar de werken van beroemde juristen
en moraalprofessoren. Ofschoon hier en daar nog aangevoeld wordt dat de teksten
uit het Fransch vertaald werden, moet toch gezegd, dat de taal naar zuiverheid streeft.
M. De Beus zal zoo niet weinig hebben bijgedragen tot het definitief samenstellen
van een op eigen zeden en eigen volksaard aangewezen rechtsterminologie. Indien
wij hooger zeiden dat studenten en rechtsspecialisten in dit boek hun gading zullen
vinden, sluit dit niet uit dat ook anderen, die de gelegenheid niet hadden rechtsstudies
te doen, er veel kunnen in leeren. Handelslui en bedrijfsleiders, financiers en eigenaars,
met familiale zorg gelasten, en zoo meer zullen dit boek ook met nut ter hand nemen
en consulteeren.
A. Darquennes.
Tony HERBERT, Staatszin. Weerbaarheid. Grootheidszin. Claeys-Verheughe, Gent, z.j., 127 blz., Fr. 20.
Deze bundel bevat twee redevoeringen van 1943, en vijf beknopt samengevatte
opstellen van vóór 1940. De opstellen bepleiten: een vernieuwing van den geest in
den zin van bewuste sterkte en daadkrachtigheid, - een maritieme mentaliteit, - een
kolonialen geest; - zij willen de weerbaarheid doen herleven, die in Vlaanderen
zopzeer is teloorgegaan. De eerste redevoering, Staatszin en staatsburgerlijke
opvoeding, wil de Vlaamsche beweging verder geleid zien naar den realistisch-fieren
opbouw van den Belgischen staat; de tweede, Het werk van Leopold II, stelt dezen
vorst voor als een voorbeeld van grootheidszin, - en de geheele bundel beoogt het
aankweeken van een meerderwaardigheidsmentaliteit, die de zoo funeste
minderwaardigheids-mentaliteit zal doen verzwinden.
Een beoordeeling is hierbij overbodig. Tenzeerste waardeeren we de poging van
den heer Herbert, die ons volk psychologisch gezond wil maken in een zooveel
machtiger Belgiï. Wel zagen we zijn voorstelling van zaken graag meer geschakeerd;
wel wordt op de mannelijke weerbaarheid, tegenover den vrouwelijken offergeest,
wat veel nadruk gelegd: toch wenschen wij dat dit boekje veler oogen doe opengaan,
dat het in vele gemoederen de afwijzende verbittering vervange door vertrouwvollen
moed.
Em. Janssen.
Dr Rich. TEUNISSEN, Uit het leven van Antony Van Leeuwenhoek. Schijnwerpers-reeks nr 49, Het Spectrum, Utrecht, z.j., 111 blz., Fr. 21.
Een onzer beroemste Nederlandsche natuurkundigen der XVIIe eeuw, de ontdekker
van den microscoop en van de bacteriën, wordt hier aan den lezer voorgesteld in een
vloeiend, onderhoudend verhaal dat aan alle wetenschappelijke en letterkundige
eischen voldoet, die men een vulgarisatiewerk kan stellen.
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We hopen dat dit boekje bij den leek - waarvoor het in de eerste plaats bestemd
is - en bij de studenten die van techniek en wetenschap droomen, ingang zal vinden,
want het zal hen zoowel de gevaren aantoonen waaraan een self-mademan is
blootgesteld, als de voordeelen die deze studeermethode biedt.
F. Bertiau.
L. WACHTERS, Lieven Gevaert aan de rijpere Vlaamsche jeugd
voorgesteld. - Ken uw volk, nr 1. De Pijl, Leuven, 1943, 122 blz., geïll.,
Fr. 20.
M. ORIS, Johannes Van Seligenstadt. Memlinc's leven aan de jeugd
voorgesteld. - Ken uw volk, nr 2. De Pijl, Leuven, 1944, 86 blz., geill.,
Fr. 20.
J. HAEST, Berten Rodenbach aan de jeugd voorgesteld. - Ken uw volk,
nr 3. De Pijl, Leuven, 1944, 135 blz., geill., Fr. 20.
Het werk van L. Wachters is in drie hoofdstukken ingedeeld. In het eerste 'De
Nijveraar', toont schrijver ons aan hoe de kleine Lieven die op school alles behalve
een uitblinker was, door taaie volharding zich stilaan wist te ontwikkelen tot den
bouwmeester der grootste photoindustrie ter wereld. Die bladzijden zijn tevens een
interessante schets der geschiedenis van de photografische kunst vanaf haar allereerste
begin in de XVIe eeuw tot haar bloei in de XIXe. Het tweede hoofdstuk 'De sociale
mensch', is het beerd van den idealen katholieken patroon wiens bedoeling het steeds
was de kloof te dempen die in de vorige eeuw arbeiders van werkgevers verwijderd
hield. In het laatste hoofdstuk wordt 'De Vlaming ' uitg - beeld die midden in de
verfranschte zakerwereld zijn Vlaamsche principes wist te handhaven en op het einde
van zijn strijdersleven de stichter werd van het Vlaamsch Economisch Verbond. Het
book is geschreven in een vlotte, soms ietwat te zakelijke taal.
Zakelijk is het werk van M. Oris zeker niet, maar hoewel het ons een gerorman-
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ceerde Memlinc voorstelt, zal de jeugd in deze bladzijden een trouw beeld vinden
van Memlinc's persoonlijkheid en werk. Schrijver weet er een atmosfeer in te
scheppen, die zeer suggestief het Brugge uit den tijd van onze Vlaamsche
grootraeesters betooverend doet herleven. Hij laat den kunstschilder vertellen over
zijn roeping en eerste contact met de kunst in het atelier van Lochner te Keulen. We
volgen hem naar de stille stad van het Minnewater waar hij eerst ten volle ging
beseffen wat zijn kunst moest worden: 'Vorm geven aan de diepe ingekeerdheid van
zijn ziel'. 'Iets is in ons onsterfelijk... het is de macht om over al het vergankelijke
dat onze oogen zien, de klare eenheid te stellen van ons inwendig visioen'. Buiten
Brugge kon Memlinc niet aarden, ook niet aan het hof van Karel den Stoute: steeds
voelde hij heimwee naar zijn stil atelier waar het verlangen in hem opkwam naar het
aanschouwen in volle werkelijkheid van wat hij op zijn doeken afbeelde. Dit boekje
is mooi geschreven, bekoorlijk als een sprookje. De reproducties die te Brugge
bewaard zijn - twee Madonna's met het Kind, de dood van de H. Ursula op een der
zijden van het schrijn, het beroemde portret van Willem van Nieuwenhove en dat
van zijn trouwe dienstmeid, - zijn goed weergegeven. De stemmige illustraties van
A. Boschmans verhoogen nog de waarde van dit zeer aan te prijzen werkje. Wellicht
zal het bij de rijpere jeugd meer in den smaak vallen, omdat het een eerste
kennismaking met Memlinc's leven en werken veronderstelt.
Ook jongere studenten zullen met spanning het leven van Rodenbach lezen. J.
Haest bezit de kunst om boeiend, ook wel eens in studententaal, de vurige en
enthousiasmeerende persoonlijkheid van Rodenbach voor te stellen. De geschiedenis
van de eerste jaren der Vlaamsche Beweging die gesymboliseerd wordt in de geniale
en zoo attachante figuur van den jongen Berten wordt er springlevendig in verhaald.
Het is een zeer gelukkige gedachte van schrijver dat hij de gedichten van Rodenbach,
hetzij in hun geheel, hetzij gedeeltelijk, en zooveel mogelijk in chronologische orde,
in zijn tekst heeft verwerkt. We maken kennis met Berten in het jaar dat hij, als
student van de poësis, het Vlaamsch bewustzijn van zijn makkers wakker riep in 't
verfranschte Roeselaere. Was het wel noodig zoo fel te drukken op de moeilijkheden
die tusschen studenten en leiding ontstonden en op de even onhandige als drastische
maatregelen door de overheid getroffen? Zeker verklaart het hoe Rodenbach's
persoonlijkheid voor zijn lateren strijd aan de Leuvensche Hoogeschool gevormd en
gestaald werd. De laatste bladzijden die de ziekte en dood van den strijder-dichter
beschrijven zijn echt ontroerend. Dit werk is een mooie aanwinst voor iedere
studentenbibliotheek.
J. Van den Bossche.
Kan. Dr A. DECOENE, Doctor Edward De Grijse, Deken van Kortrijk.
Zijn leven, zijn werk. - Groenijs, Brugge, 1944, 69 blz.
Groote priestergestalten van de laatste vijftig jaar mogen zoo maar niet vergeten
worden: met hun namen vergeet men tegelijk de traditie en den geest, waaraan onze
cultuur nochtans het allerbeste heeft te danken. Met recht haalt Kan. Decoene Deken
De Grijse (1848-1909) op; den oudprofessor in de wijsbegeerte en in de
godgeleerdheid; den religieuzen, maatschappelijken, Vlaamschen ijveraar en strijder;
den geleerde, voor wien het verstandelijk en moreel evenwicht, de harmonie tusschen
kennis en daad, initiatief en zin voor traditie, toch altijd als het belangrijkste gold.
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Deze tijdgenoot van Verriest, eenigermate zelfs van Gezelle, verdiende wel een
posthume erkenning en hulde.
E.J.
Armand BONI, C. SS. R., In den Westindischen archipel, de Belgische
Redemptoristen in het wereldlijk en kerkelijk historisch kader der Antillen.
- De Kinkhoren, Brugge-Brussel, 1944, 323 blz., Fr. 75.
Een boek zooals onze missioneerende orden en congregaties er meer in onze taal
moesten uitgeven over hun al te weinig bekend en toch zoo bewonderenswaardig
apostolaat. Daarenboven ernstig bestudeerd en onderhoudend geschreven.
Ter inleiding biedt het een overzicht van de geschiedenis der Antillen, dit
schaakbord van de Westeuropeesche zeemogendheden. Zijn eerste deel behandelt
achtereenvolgens de Engelsche eilanden van het bisdom Roseau: Dominica, Antigua,
Sint-Kitts en Montserrat, het arbeidsveld van de Belgische Redemptoristen. Zijn
tweede deel schetst de geschiedkundige ontwikkeling van hun stichtingen in de
Amerikaansche eilanden Sint-Thomas en Sinte-Kruis, ten tijde dat deze nog aan
Denemarken toebehoorden, en stelt daarbij enkele voortrekkers in het licht 'onder
wier impuls de arbeid gegroeid is tot de verwezenlijking van edele verlangens'. Ten
slotte volgen twee aanhangels: een over de missie-campagne in de Fransche
bezittingen Goeadeloepe en Martinique, waarvan de annalen 'de kleurvolste bladzijden
in de geschiedenis van de Belgische Redemptoristen in de Antillen' vormen; een
ander over het apostolaat in Haïti.
H. Bauweraerts.
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Boeken bij de redactie toegekomen van 21 Febr. tot 20 April 1945
Bespreking in de mate van het mogelijke
BARON, R., Eudist, Dan bloeit en blinkt gij... - De Kinkhoren, Brugge-Brussel,
1945, 135 blz.
BEIRNAERT, Louis, Christianisme de choc. - Chrétienté nouvelle. Editions
Universitaires, Brussel, z. 3., 58 blz.
BEKAERT, L., La formation sociale de l'ingénieur. - Casterman, Doornik, 1944,
30 blz., Fr. 6.
BOSCHVOGEL, F.R., Pastoor Leroy. - Westvlaamsche Boogaard. Lannoo, Tielt,
1944, 127 blz., Fr. 20.
BROECK, Paul VAN DEN -, Trampvaart en lijnvaart. - J.-E. Buschmann,
Antwerpen, 1945, 253 blz., Fr. 175.
BRYS, Kan. A., Zoo bouwen wij een nieuwen arbeidersstand. Vade mecum voor
onze katholieke werkliedenbonden. - K.W.B.-Uitgaven, Brussel, 1945, 62 blz.
CLAUS, K.L., S.J. - Lijdensvloek of lijdenszegen? - Goede Pers, Averbode, 1944,
150 blz., Fr. 30.
COLLE, Gaston, Bestendigheden. Een reeks lezingen. Uit het Fransch vertaald
door Henri Van Crombruggen. - Éditions Universitaires, Brussel, 1945, 333
blz.
CORTE, Marcel DE -, Philosophie des moeurs contemporaines. Homo rationalis.
- Connaissance de l'homme. Éditions Universitaires, Brussel, z.j., 491 blz., Fr.
100.
CORTE, Marcel DE - , Incarnation de l'homme. Psychologie des moeurs
contemporaines. - Connaissance de l'homme. Éditions Universitaires, Brussel,
z.j., 281 blz., Fr. 60.
DARQUENNES, A., S.J., Het sociaal corps van de Kerk volgens Sint Thomas van
Aquino. - De Kinkhoren, Brugge-Brussel, 1945, 86 blz., Fr. 30.
DESMET, J., pr., Trehken. Handboek voor leiders der trekkersbeweging. - De
Pijl, Brussel, 1944, 160 blz., Fr. 35.
DEVOLDER, Dr N., O.F.M., Sociale kultuur en sociale heropbouw. - De
Kinkhoren, Brugge-Brussel, 1945, 81 blz., Fr. 27,50.
DONDEYNE, Kan., Prof. Dr A., Staatsburgerlijke opvoeding. - Davidsfonds,
Leuven, 1944, 23 blz., Fr. 5.
DUBOIS, G., S.J., Rosaire de la route. - Castermans, Doornik, 1945, 111 blz,.
Fr. 21.
DUCHÊNE, Jean, Gij en de meisjes. Voor onze jongens. Uit het Fransch door P.
Geront, O.F.M. Cap. - De Kinkhoren, Brugge-Brussel, 1945, 217 blz.
ECKMANN, Heinrich, De vrouw en de moeder en andere novellen. - Davidsfonds,
Leuven, 1944, 188 blz., gen. Fr. 18; geb. Fr. 27.
ELEBAERS, Dr R., Aloïs DE MAEYER en Dr Robert ROEMANS, Anton Van de
Velde. Met illustraties. - Pro Arte, Diest, 1944, 328 blz., geb. Fr. 75.
FEYS, Dr R., Logistiek. Geformaliseerde logica. I. Algemeen overzicht.
Propositie- en klassenlogica. - Philosophische Bibliotheek.
Standaard-Boekhandel, Antwerpen, 1944, 340 blz., gen. Fr. 150, geb. Ft. 200.
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GEEREBAERT, V., C. SS. R., De volksmissie onder leiding der Paters
Redemptoristen. - De Kinkhoren, Brugge-Brussel, 1945, 311 blz., Fr. 50.
GHYSSAERT, P., pr., Moeder en haar kind. - Hernieuwen, Roeselare, z.j., 125
blz., Fr. 25.
GRIJSE, H. DE-, pr., Pastoor Van Hee. - Westvlaamsche Boogaard II. - Lannoo,
Tielt, 1945, 116 blz., Fr. 20.
HERBERT, Tony, Staatszin. Weerbaarheid. Grootheidszin. - Claeys-Verheughe,
Gent, z. j, 127 blz. Fr. 20.
HEYLEN, Dr V., Au service de la justice. - Bibliotheca Mechliniensis. Desclée,
De Brouwer, 1945, 154 blz., Fr. 25.
HORRENT,. Désiré, Réforme de l'État, du parlement, des esprits. - Les grands
problèmes politiques, économiques et sociaux d'aujourd'hui. Desoer, Luik, 1944,
142 blz.
IMSCHOOT, Paul VAN -, Jésus-Christ. - Desclée, De Brouwer, 1944, 99 blz., Fr.
18.
LEFEBVRE, Dom Gaspar, O.S.B., La rédemption par le sang de Jésus. - Desclée,
De Brouwer, Brugge, 1945, 220 blz., Fr. 40.
LINDEKRUIS, T., Pah aan, kameraad. - Vlaamsche Boekencentrale, Antwerpen,
z.j., 142 blz., gen. Fr. 39, geb. Fr. 57.
MEERSCH, Joseph VAN DER -, De mysterio. - Desclée, De Brouwer, 1945, 69
blz., Fr. 40.
PETRONIUS, Het gelag bij Trimalchio. Uit het Latijn vertaald door Paul Van de
Woestijne. - Klassieke galerij. IV. Klassieke Oudheid. De Nederlandsche
Boekhandel, Antwerpen, 1944, 87 blz., 15.
PFANDL, Ludwig, Filips II. Zijn leven en zijn tijd. Nederlandsche vertaling van
Firmin Mortier. - De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1944, 395 blz.,
gen. Fr. 120, geb. 150.
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PULINX, Drs R., Arthur Van Schendel. Zijn werk en zijn beteekenis. - Pro Arte,
Diest, 1944, 261 blz., Fr. 60.
ROELS, Leo, Onze kleintjes beneden zes jaar. Beschouwingen en wenken ten
gerieve van de ouders. - De Seizoenen, nr 51. De Nederlandsche Boekhandel,
Antwerpen, 1944, 99 blz., Fr. 15.
RONSE, P., S.J., Zoo zien wij haar. De boodschap van Maria aan de menschen
van de XXe eeuw. Met teekeningen van A. Van Laere, S.J. - Claeys-Verheughe,
Gent, 1945, 182 blz., Fr. 42.
ROOY, JOS. VAN -, De scheppende stroom. - De Kinkhoren, Brugge-Brussel,
1945, 271 blz., gen. Fr. 55, geb. Fr. 70.
SAGEHOMME, G., S.J., Ripertoire alphabétique de 13.000 auteurs avec 46.000
de leurs ouvrages qualifiés quant à leur valeur morale. - 6e Uitgave bijgewerkt
door E. Dupuis, S.J. Édition Universelle, Brussel, 1944, 608 blz., Fr. 69.
VALVEKENS, Dr Em., O. Praem., Ons gezinsleven in oude tijden. - De Kinkhoren,
Brugge-Brussel, 1945, 189 blz., Fr. 65.
VERACHTERT, Frans, Als druppels dauw. - 2e Druk, Standaard-Boekhandel,
Antwerpen, 1944, 197 blz., Fr. 48.
VERHELLE, J., Stormwake. - Hernieuwen, Roeselare, z.j., 31 blz., Fr. 20.
VELGE, Henri, L'organisation professionnelle. Les lecons de la guerre. - Bâtir.
Casterman, Doornik, 1944, 197 blz., Fr. 42.
VERLINDEN, Carlos, Lépreuve suprême de la libertié. - Les grands problèmes
politiques, économiques et sociaux d'aujourd'hui. Desoer, Luik, 1944, 104 blz.
VERLINDEN, Carlos, Pour une fédération des nations libres (United free Nations).
- Les grands problemes politiques, économiques et sociaux d'aujourd'hui. Desoer,
Luik, 1944, 191 blz.
WILDIERS, N., O.F.M. Cap., Nationale cultuur. - De Kinkhoren, Brugge-Brussel,
1945, 50 blz., Fr. 20.
Familiekroniek. - De Kinkhoren, Brugge-Brussel, 1944, Fr. 160.
La ronde des livres. Par un groupe de professeurs de l'Institut Saint-Louis à
Bruxelles. L'Édition Universelle, Brussel, 1944, 120 blz., Fr. 28.
Sporta. Propagandatract. - Algemeen Sporta-Secretariaat, Tongerloo, z.j., 16
blz., Fr. 2,50.
Tondalus' visioen. Naar het Gentsche handschrift met inleiding, aanteekeningen
en bibliographie door Dr A.T.W. Bellemans. - Klassieke galerij. VI. De
Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1945, 96 blz., Fr. 18.
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[Nummer 4]
Gemeenschap en gehoorzaamheid
door M. de Tollenaere S.J.
Lange eeuwen van individualisme zijn ons voorafgegaan. Eeuwen van rationalisme
en liberalisme in denken en levenshouding hebben de staatsinrichting, het gezinsleven,
de godsdienstige samenleving, kortom alles wat gemeenschap is, zoo ontwricht, dat
onze Oude Wereld inderdaad ten onder is gegaan, zooals Spengler en Huizinga het
voorspeld hebben, en zooals we in dezen oorlog duchtig aan den lijve hebben gevoeld.
Maar ondergang beteekent niet noodzakelijk vernietiging. Ondergang is dikwijls
voorbode en voorwaarde van heropstanding tot nieuw leven, van terugkeer naar de
heilbrengende waarheid. Huizinga noch Spengler hebben ernstig aan deze
mogelijkheid gedacht, en toch mag die mogelijkheid niet uitgesloten worden. Waren
de geweldige volksbewegingen van het racisme en het fascisme een laatste
machtelooze stuiptrekking van het gemeenschapsgevoel? Of werd hier een te
verwachten reactie onbedacht en verkeerd uitgebuit? We staan nog te dicht bij de
gebeurtenissen om dit uit te maken.
Feit is toch dat onze cultuur naar het gemeenschapsgevoel terugkeert. Ons komt
het toe te beletten dat deze terugkeer een onberedeneerde revolutie wordt; wij moeten
de woeling indijken, om haar tot een machtigen stroom te maken naar waarheid en
schoonmenschelijkheid. Daarom leek het ons nuttig, één van de onontbeerlijke
voorwaarden van het gemeenschapsleven, de gehoorzaamheid namelijk, hier even
te belichten.
De gehoorzame, immers, is even schoonmenschelijk als de leider. Dat willen we
achtereenvolgens nagaan: in de familie, nl. bij het kind en de vrouw; in het
staatsverband; en ten slotte in het gemeenschapsleven van de H. Kerk.

Het Kind.
De meest opvallende vorm van gehoorzaamheid is wel de houding van het kind.
Zooals het lichaampje begon met los te groeien van den moederschoot juist doordat
het van dien schoot zijn voeding kreeg, zoo groeit de kleine geest los van het gezin,
juist door de gulzige opnemende gehoorzaamheid die hem verrijkt. Eens zal het kind,
jonge man geworden, zijn eigen zelfstandigheid krijgen, zelfstandigheid, waardoor
hij niet louter alleen zal staan, eenvoudig los van de gemeenschap, maar uitgroeien
zal boven de gemeenschap, zoodat ook anderen, kleineren nu naar den man zullen
opkijken. De gemeenschap kent geen alleenstaanden. De zelfstandige is altijd leider,
want altijd omringen hem minderen, zwakkeren, die op zijn kracht steunen en hun
gedachten richten naar de zijne.
De verhouding ouder-en-kind is een van die geestelijke werkelijkheden waarmee
het materialisme van vroeger geen weg wist, omdat ze evenals de ziel niet op het
punt van een lancet kan gevonden worden. We durven ze een levend wezen noemen
evenals de ziel, omdat ze alle werschijnselen vertoont van een levend wezen. Ze
groeit en bloeit als elk levend wezen,
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en offert zichzelf om nieuw leven te vormen. Om deze gemeenschap te noemen zegt
het woord 'vriendschap' te weinig: want elke vriendschap - die van man en vrouw
uitgezonderd - is niets meer dan een verre afstraling en een vaag spiegelbeeld van
de eenheid die leeft tusschen ouder en kind. Maar we moeten het spiegelbeeld
gebruiken, om de zaak zelf te leeren zien.
We weten dat in een duurzame vriendschap, elk van de vrienden met een van zijn
gaven als leider optreedt, terwijl de ander vereerend opkijkt naar de volmaaktheid
waardoor hij zichzelf overtroffen ziet, en waarvan hij den heilzamen invloed
ondergaat. Daarom moet er bij al de gelijkheid die noodig is opdat beiden naar
eenzelfde ideaal zouden streven, toch steeds een verschil van temperament bestaan.
Welnu, nergens zijn deze eigenschappen van de vriendschap zoo schitterend
vertegenwoordigd als in de gemeenschap tusschen ouders en kind. De constitutie
van lichaam en ziel is dezelfde: de erfelijkheid bewerkt immers dat ook de kinderen
in zich het vermogen bezitten om het ideaal te bereiken, dat ze levend voor zich zien
in hun ouders; daarentegen is bij henzelf dit ideaal nog niet verwezenlijkt, zoodat
als vanzelf de hoogspanning ontstaat van toewijding en vertrouwen, die wij levende
vriendschap hebben genoemd.
Eeuwenoud is het symbolisme dat de gemeenschap voorstelt als een levend
organisme; toch vreest men dit symbolisme te overdrijven, alsof de beteekenis van
de menschelijke persoonlijkheid daardoor in het gedrang zou komen en alsof de
persoonlijkheid niet juist de verhevenste vrucht zou wezen van het leven dat wij met
onze oogen aanschouwen. - De ontwikkeling van het kind tot persoonlijkheid ware
ondenkbaar zonder de bij uitstek organische gemeenschap waaruit ze opbloeit, hoezeer
het ook waar is dat die gemeenschap eens zal moeten gebroken worden. De idee der
'gehoorzaamheid' roept bij ons, eigenaardig genoeg, juist die oogenblikken voor den
geest waar dit laatste gebeurt, waar we ons geneigd voelden onzen wil te doen tegen
dien van onze ouders in. Zoo denken we alleen aan het licht wanneer er een wolk
voor de zon schuift. Het vertrouwen van het kind is immers zoo vanzelfsprekend,
dat alleen de uitzonderingen op blijvende wijze ons bewustzijn treffen. Dit belet niet
dat de uitzonderingen van groot belang zijn, zooals het van groot belang is voor het
leven dat de vrucht eens van den boom valt: het kind moet leeren zelf eens den stap
te zetten buiten alle vertrouwen om, zooals het eens heeft leeren eten en loopen. En
dit op gevaar af van zich te vergissen. Het weze ons hier toegelaten te herinneren
aan een incidentje uit De klop op de deur van Ina Boudier-Bakker: Moeder wil haar
miserie verduiken voor grootmoeder en doet daarom haar jongen liegen. Van
grootmoeder krijgt de jongen dan een flink standje omdat hij gelogen heeft. - 'Ik vind
kind zijn een bedonderd baantje,' merkt de vrijgezel op, die het spelletje heeft kunnen
volgen. 'Je moet weten van goed en kwaad, en je loopt altijd van alle kanten de
klappen op dat je groen en geel wordt.'
Die oogenblikken van conflict zijn uit erst gewichtig, omdat in hen voor het eerst
het ware bewustzijn opflitst: het kind moet in die oogenblikken voor het eerst zelf
denken, en dan broeit het wel eens in het jonge hoofdje voor en na de gestelde daad.
Daarom hebben wij die oogenblikken juist het langst onthouden: 'Le souvenir du
fruit défendu est ce qu'il y a de plus ancien dans la mémoire de chacun de nous,
comme dans celui de l'humanité1.' - Verwerpen we hierdoor de waarde van de
gehoorzaam1
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heid? - Integendeel, want indien alles normaal verloopt, plukt het kind hier juist de
vrucht van de jarenlange ontwikkeling die het uitsluitend aan de gehoorzaamheid te
danken heeft. Alleen mag die vrucht niet voortijdig afvallen; vruchten die afvallen
zijn immers wormstekig. De vrucht moet rustig rijpen, en dit gebeurt wanneer het
kind in zijn ouders of opvoeders rijke persoonlijkheden vindt met gezag en toewijding,
en een levend ideaal, dat hem langen tijd voor eigen vermogens stof tot
verwezenlijking biedt. Krijgt het kind integendeel dwaze bevelen of blijft het alleen
voorwerp van genot, zooals helaas veel eenige kinderen, dan dwingt de natuur het
arme schepseltje zeer vroeg zijn eigen weg te gaan, tot groot gevaar voor zijn normale
ontwikkeling.
Wel zijn we verplicht te ontkennen, dat ook in de beste gevallen, het kind in zijn
opvoeders de volledige verwezenlijking van zijn eigen vermogens vinden zal. Daarom
moet elke moeder niet alleen haar barensweeën doorstaan, ze zal ook in angstige
benauwdheid moeten toezien, hoe zelfs haar voorbeeldigste kinderen ten slotte voor
haar mysterie worden. Wel dragen ze veel van haar mede, en daarvan houdt ze, meer
dan van zich zelf; maar toch groeit ook het vreemde in hen: haar kinderen loopen
met vragen rond, die ze aan moeder niet durven stellen, omdat ze de oplossing in
haar niet verwezenlijkt zien. Ze gaan hun eigen gang en moeders zorgen hebben
zichzelf overbodig gemaakt.
Een groote kunst in het werk van den opvoeder ligt nu juist in het precies aanvoelen
en... moedig begrijpen, wanneer hij zijn werk met rust moet laten, wil hij het niet
bederven. Kunst waarin jaloersche opvoeders dikwijls falen. Indien ergens in het
leven dan heeft hier het symbool van den pelikaan wel zijn volle beteekenis: het oude
moet sterven voor het nieuwe. Door de zorgen van de ouders groeit het kind tot een
zelfstandige persoonlijkheid naast hen, boven hen waarschijnlijk. Juist door de
gehoorzaamheid heeft het kind andere overtuigingen en andere verlangens gekregen
dan zijn opvoeders, die eenmaal in zijn plaats hebben gedacht en voor hem hebben
beslist.

De Vrouw.
Als we de eigenschappen van de gehoorzaamheid bij het kind beschreven, moesten
we ons beperken bij de psychologie van den jongen, die loskomt uit zijn omgeving
om zelf leider te worden. Niet zoo ontwikkelt zich het meisje, want bij de vrouw
bestaat de volmenschelijkheid niet in zelfstandig leiderschap - wat de feminist en
daar ook over gedroomd hebben. Naast het leidend vermogen, waardoor de mensch
zijn handeling en de heele wereld beheerscht, naast het verstand, en niet lager, staat
het levensbeginsel zelf. Deze twee principes van ons dualisme zull en juist, naar
gelang een van hen overwegend is, den man van de vrouw onderscheiden. Het
overwegende tracht echter weer naar vereeniging: 'Slechts een man en een vrouw is
een volledig mensch' heeft Walschap raak gezegd. Geest en leven moeten samengaan
om ons bestaan mogelijk te maken en om nieuw leven in de wereld te brengen.
Vandaar de sterke onderlinge aantrekking der twee geslachten.
Omdat het verschil tusschen man en vrouw zoo diep in ons wezen wortelt, moet
ook psychologisch hun leven tot in zijn diepste vezels verschillen: - 'Il y a dans la
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van Léon Bloy te verdedigen1. En niet ten onrechte. Iedere man draagt in zich het
onuitgesproken verlangen om heel de wereld naar zich te zien opkijken. Hij kan dit
verlangen gedeeltelijk dooven, maar voor een beperktere wereld moet hij de spil
blijven. Deze wereld is voor hem eerst en vooral het gezin; de jonge man duizelt van
geluk, als hij, hij alleen, de belangstelling van een andere gaande maakt.
Daarentegen ligt het centrum van het vrouwelijk zieleleven niet in de vrouw zelf
maar in den man dien ze aanbidt. Haar hoogste geluk is te wet en dat hij van haar
schenking geniet. De vrouw bekoort niet door de kracht van haar leiderschap, wel
door haar verregaande aanhankelijkheid en haar nederige algeheele bewondering.
Zoo vond de nederigste onder de vrouwen behagen bij God zelf. - In die nederigheid
zwijgt eigen wil en zelfbetrouwen. Een aangrijpend tooneel hiervan creëerde Pearl
S. Buck in Oostenwind, Westerwind: de Chineesche vrouw gaat zoo ver dat ze haar
eigen schoonheid misvormt en haar aangebeden voetjes losmaakt; de Amerikaansche
geest van haar man is een heiligschennis tegenover haar eigen gebruiken: ze offert
haar diepste overtuigingen, breekt met haar familie, omdat ze weet dat haar man
verstandig is, en dat alles, wat hij wil, goed is.
Staat de vrouw daarom lager, omdat ze schoon is wanneer ze gehoorzaamt? Gehoorzaamheid is alleen laag, daar waar iemand de taak heeft om te leiden; uit zich
zelf echter is ze een sieraad, en wel het sieraad dat den mensch schoon maakt voor
God. Daarom, waarschijnlijk, is het voor een vrouw zooveel gemakkelijker haar
normale verhouding tegenover God te bewaren; daarom heeft zijn goedheid misschien
zoo vaak vrouwen uitgekozen om zijn genaden aan de menschheid uit te deelen.
Daarom ten slotte is wellicht het schoonste sieraad van de schepping de Vrouw,
waaruit God zelf wilde geboren worden.

De onderdaan in den Staat.
Uit dit alles krijgen we den indruk alsof het in de bedoeling van de natuur lag maar
één gezin te stichten, waarin de man aan het essentieel verlangen van zijn natuur kon
voldoen: leider te zijn van de gemeenschap die hij kent, van de gansche wereld. Men
moet van dat gevoelen uitgegaanr zijn, toen men beweerde dat geen mensch uit zich
zelf het recht heeft over anderen te regeeren of aan anderen te bevelen, en dat het
een mensch onwaardig zou zijn voor anderen te buigen, indien God aan den andere
niet een deel van zijn eigen gezag gegeven had.
Het is wel waar dat de menschen gelijk zijn, in zoover ze alleen met redelijk
verstand begaafd zijn en geroepen om eens God te aanschouwen. Maar dat beteekent
niet dat ze alien gelijk zijn in persoonlijkheid; en uit dit verschil van persoonlijkheid
volgt juist de roeping - door God gewild - van den eene, om zijn zwakkeren
naastbestaande te steunen, en van den andere, om op diens verstandiger beleid te
vertrouwen. Wij vinden het trouwens even natuurlijk te luisteren en anderen na te
praten, als een kind het natuurlijk vindt te gehoorzamen. Zooals de verboden vrucht
uitzondering was - een wolk die ons aan het te gewone licht doet denken - zoo blijft
ook de individueele gedachte in een breedere gemeenschap uitzondering en voorrecht
van superieure persoonlijkheden. Zooals we veel spon1
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taner de waarheid zeggen dan een leugen verzinnen, zoo nemen we veel spontaner
het woord van anderen over, dan we het niet gelooven. Vandaar de éénheid van
gedachte, die alle gemeenschappen bezielt; éénheid van geest die feitelijk de geest
is van den hoogerstaande, den leider. Natuurlijk zijn er overal 'zonderlingen' die
zichzelf geweld aandoen om zulk een gemeenschap niet te deelen, en hoovaardigen,
die zich inbeelden zelf het centrum te zijn van een gemeenschap, zonder het in
werkelijkheid te zijn of eenige reëele superioriteit te bezitten. Deze uitzonderingen
zijn bevestigingen van den regel, dikwijls tot groot nadeel van den zonderling die ze
belichaamt.
Is de leider van zulk een gemeenschap noodzakelijk één man? Ja, als de
gemeenschap één is. Daarom is een natie door één man geleid zoo sterk.
Waarschijnlijk gebeurde dat meer in de primitieve gemeenschappen van onze
voorouders. Nu echter, heeft onze beschaving zich zoodanig gespecialiseerd en kan
één man onmogelijk zoo superieur zijn op alle gebied dat voor zijn 'geest' al het
overige zou moeten wijken. Ofwel worden door een samenloop van omstandigheden
- oorlog, economische en cultureele moeilijkheden - de gedachten zoo geconcentreerd,
dat één man, bij uitzondering, die eensgerichte beweging leiden en beheerschen kan.
Dit is het geval geweest met veel groote figuren uit de wereldgeschiedenis.
Hoe moeilijk ook in de complexiteit van onze huidige gemeenschap de persoonlijk
levende éénheid gevormd wordt, toch lijkt ons een zekere eenheid van persoon
noodzakelijk, wil de natie zelf één blijven. De onderdanen moeten vertrouwen in de
leiding van de natie, ofwel zoo hoog staan dat ze zelf kunnen en moeten leiden. Dit
veronderstelt natuurlijk dat de leiders méér zijn dan juridische gezagdragers; dat ze
de besten van het land zijn, de aristocratie, in den verheven zin van dit woord. Als
dit in waarheid verwezenlijkt is, dan wordt de Staat een levend wezen; de organisatie
wordt organisme; organisme, dat zooals het gezin den groei van zijn leden voor doel
heeft. Een leiding van minder bevoegde gezagdragers daarentegen, zal noodzakelijk
den Staat in verdeeldheid brengen.
Hier komt het symbool van den pelikaan terug: een staatshoofd, waaraan de
onderdanen gehoorzamen, deelt daardoor aan die onderdanen zijn volmaaktheid
mede en stelt ze in de mogelijkheid om hooger op te stijgen, zoodat ze zelfs vroeg
of laat zijn eigen plaats zullen innemen. Want zooals in alle leven, kan hier ook het
gevolg de oorzaak overtreffen. Aldus staat de gemeenschap in dienst van iedere
persoonlijkheid in het bij zonder, terwijl deze persoonlijkheden juist door de
dienstvaardigheid der gemeenschap tot immer hoogere waarde opgroeien.
Het is onze bedoeling niet critiek uit te oefenen op ons huidig regeeringsstelsel.
We hebben hooger reeds aangetoond dat, in normale tijden, de regeering door één
man onmogelijk is geworden, omdat niemand er nog in slagen kan, het ideaal van
alle strevingen die onze gemeenschap bezielen, in zich te verwezenlijken: het land
moet wel geleid worden door een groep hoogerstaande menschen. Nu zijn er
verscheidene goede middelen voorhanden om die hoogerstaanden in het land aan te
duiden, waaronder het parlementaire stelsel. Welke van die middelen voor het
oogenblik het beste is, hangt af van de concrete omstandigheden, en is dus een kwestie
van politiek, aangelegenheid die buiten het bestek van dit artikel valt.
Wel kunnen we uit het voorgaande een besluit trekken, dat geldt voor elken
staatsvorm: zij die metterdaad regeeren, moeten ook de gehechtheid van het volk en
de vereering van de onderdanen wegdragen; zooniet,
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zullen zij hun taak uiterst moeilijk kunnen vervullen, omdat zonder deze gehechtheid
en vereering de minste van hun besluiten hatelijk zullen voorkomen. Als de onderdaan
weet dat de besten van het land zich ten volle wijden aan het welzijn van het gansche
volk, dan alleen is hij bereid om ook de noodige offers van zich zelf te eischen; want
dan weet hij dat ze vrucht zullen dragen. Evenmin in den Staat als in het gezin is
gehoorzaamheid leefbaar zonder vereering en diepe gehechtheid, het spontane
antwoord der onderdanen op de evidente toewijding en bekwaamheid van degenen
die hen besturen; want, zooals het bedorven of verkeerd opgevoed kind, zijn eigen
weg gaat, zoo wordt ook een slecht geregeerde onderdaan door de natuur zelf
genoodzaakt zijn heil te zoeken in het individualisme.

Kinderen der Kerk.
Wat we hier voorgesteld hebben als een mooie droom, nl. dat de Staat een gezin zou
vormen, waaraan de leider zijn 'geest' meedeelt, dat is verwezenlijkt, op een verheven
bovenmenschelijke wijze, in het volk van Christus. Omdat Christus God was, en de
volmaakte onder de menschen, overtrof en omvatte Hij in zich, al wat bij de menschen
schoon en groot is.
Zijn verschijning onder de menschen heeft een beweging in het leven geroepen
die duizende jaren zou voortduren en werelden zou veroveren. Hoe bovenmenschelijk
zijn geest van heldenmoed en van offerliefde, hoe onbegrijpelijk zijn algeheele
toewijding ook mochten wezen in een wereld van zondaars, toch gingen de menschen
geleidelijk denken als Hij; zij namen zijn geest in zich op, den goddelijken geest,
waardoor de Kerk eeuwig jong zou blijven en waardoor Christus heerscht als Koning
over de zielen. Want Hij is en blijft de levende Leider van zijn Kerk, en maakt haar
hierdoor onsterfelijk, in tegenstelling met andere menschelijke gemeenschappen, die
komen en gaan met de. menschen. Gehoorzamen in deze goddelijke gemeenschap,
zijn verstand doen buigen uit bewondering en diep vertrouwen is niets anders dan
het katholiek Geloof te aanvaarden, denken met goddelijke gedachten, den Vader
aanbidden en leven met de H. Drieëenheid. Dit katholiek geloof zal zich, in de mate
waarin het leeft, uiten door de caritas, de goddelijke liefde, die zich aan den naaste
wijdt zonder dank of eigen genot te verlangen en zich zonder berekening voor hem
opoffert, zooals Christus zelf dat gedaan heeft.
Deze goddelijke éénheid van geest, gevormd door het geloof in Christus en de
gehoorzaamheid aan de Kerk openbaart zich, onder de stuwing van altijd nieuw
opbloeiend leven, in offers die door buitenstaanders dikwijls niet begrepen worden.
Zoover gaan missionarissen, priesters en kloosterlingen in het verbreken van de
innigste natuurlijke banden, dat men zich met verwondering afvraagt hoe dit mogelijk
is.
We hebben het gezinsleven, de verhouding tusschen man en vrouw voorgesteld
als wortelend in de twee essentieele bestanddeelen van ons wezen, den geest en het
leven. Kan het dan volmaakter menschelijk zijn, de kracht van zijn persoonlijkheid,
die gemaakt is om ten minste een gezin te vormen en te leiden, voor eeuwig prijs te
geven in gehoorzaamheid? Is de liefde van een kloosterzuster, die den schat van haar
moederlijke begaafdheden zal begraven, om jaren lang zich te gaan verbergen in
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antwoord daarvoor vinden. Maar het voorbeeld van den God-mensch en zijn
Openbaring hebben er op gewezen, dat zulke offers hoegenaamd geen verlies zijn
voor de menschheid; integendeel, dat ze honderdvoudig worden teruggeschonken.
Op elk waar offer volgt immers een soort verrijzenis: wanneer een priester of een
kloosterring er in slaagt werkelijk zijn eigen neigingen te vergeten, en zich geheel
te wijden aan de zending die hem toevertrouwd werd, dan straalt in hem op een
nieuwe wijze het wonder gebeuren van den verrezen Gekruisigde. De schatten van
zijn ziel gaan niet verloren, maar worden opgenomen en verheven tot de schoonheid
van het Sacrificie dat in de verrijzenis het geluk heeft teruggeschonken aan de
menschheid. De wonde geslagen door ikzucht en zonde moest geheeld worden door
belanglooze goedheid en liefde. Dat deed Christus op zijn kruis. Maar goedheid
verkleint niet en liefde verarmt niet, ook niet wanneer ze de uiterste vornlen aannemen.
Dit toont ons de Openbaring in Christus en in zijn volgelingen.
De uiterste vorm van dit liefdeoffer is voor de vrouwelijke ziel hoofdzakelijk:
maagdelijkheid; zich niet geven aan een man, 'geen man bekennen' zooals Maria.
Het is liefde die zich volledig geeft aan den Godmensch en dus volledig vaarwel zegt
aan het lichamelijk aspect met de liefde verbonden. Dit vaarwel zeggen is het eenige
wat de buitenstaanders treft, omdat daarin het uiterlijk element der maagdelijkheid
gelegen is. Maar van binnen, in haar gemoed, kent de maagd, die haar goddelijken
Bruidegom trouw is gebleven, het positief element: de vereeniging met Christus.
Voor anderen is verborgen hoe Hij, die haar tot bruid gevraagd heeft door de 'roeping',
haar langs het Eucharistisch leven en het gebed bewijzen blijft geven dat haar liefde
Hem welgevallig is. Bij vele heiligen groeide deze verhouding uit tot een overheerlijke
mystische vereeniging met den Bruidegom, een vereeniging waar van het verbijsterend
geluk het geheim blijft van hen, die het mochten beleven.
Zooals nu in het huwelijk de kuischheid van den echtgenoot kan gemeten worden
aan en overeenstemt met de mate van zijn liefde, zoo gaat ook met den groei der
Christusliefde een altijd strengere versterving van de natuur gepaard. Trouwe
echtgenooten hebben met weinig moeite alles veil voor elkaar: zoo zoekt ook de
maagdelijke ziel delicaat alles te doen wat haar Heer kan behagen. Maar vergeet
iemand de volle beteekenis van zijn belofte, dan wordt heel het kloosterleven allengs
ondragelijk, evenals voor half ontrouwe echtgenooten de trouw zeer zwaar op het
gemoed weegt. - Van de vrouwelijke schoonmenschelijkheid gaat dus niets verloren
door het offer van de gelofte; zij leidt integendeel naar de zuiverste trouw en de
verhevenste liefde, indien de uitverkorene blijft luisteren naar de stem van den
Meester. Die schoonmenschelijkheid kent ook de zorgen en de vreugde van een
moeder om haar kinderen: want ze bidt, lijdt en werkt voor de kinderen van de Kerk:
dit zijn haar behoeftigen, haar zieken, haar geestelijke kinderen, kortom de lievelingen
van haar Heer.
In de psychologie van den man is de uiterste vorm van het kruisoffer de gelofte
van gehoorzaamheid. (Hiermee bedoelen we natuurlijk alleen dat de gehoorzaamheid
tegenover de andere geloften op den voorgrond treedt, naarmate het mannelijk element
in het karakter van den godgewijde overweegt.) Het negatief aspect is hier het opgeven
van eigen leiderschap: hij die als diepste verlangen in zich voelt, centrum te worden
van een gemeenschap rond hem gevormd, sticht geen gezin, en ontwijkt
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elken vorm van gezagdragen, om gezonden te worden waarheen de Vader het wil.
De priester vergeet zijn eigen persoonlijkheid, maar verliest ze niet; de positieve
zijde van zijn offer is even heerlijk en goddelijk als die van de maagdelijkheid:
uitsluitend met Christus' verlangens bezield, neemt hij Christus' koninklijk leiderschap
over. Hij ontvangt ook den plicht om mee te helpen aan Christus' verlossingswerk,
want samen met Hem is hij bemiddelaar geworden tusschen God en het vervallen
menschdom. Om dat mogelijk te maken stelde Christus de sacramenten in; zonder
de goddelijke zelfverloochening worden die sacramenten zinlooze teekens voor den
priester; met het kruis, schenken ze liefde, genade en geluk aan de wereld. En ook
al heeft iemand, B.V. een leekebroeder, niet zelf de macht om sacramenten toe te
dienen, toch kan en moet hij zich wijden aan dat ééne en zelfde Verlossingswerk van
Christus, wil hij zijn levensoffer blijven bezielen.
Het zware offer van den gehoorzame is dus minder gelegen in de onthouding van
het vleeschelijke genot dan het gewillig aannemen van zijn plaats als kleine werkman
in de groote onderneming. De apostel heeft plannen om in dat werk een heerlijke
kathedraal te bouwen, en jaren lang moet hij mortel aandragen. Het is hem duidelijk
dat er grove fouten gemaakt worden in Gods werk, en toch moet zijn inzicht zwijgen.
Mysterie! De wil van Christus spreekt door de leiding welke Hij heeft aangesteld. 'Wie naar U luistert, luistert naar Mij!' - Een missionaris kan de middelen zien om
een volk op enkele jaren te bekeeren, hij zal verkeerd handelen indien hij zich niet
beperken kan bij de modereerende richtlijnen van de Kerk. Want in die richtlijnen
spreekt Christus zelf.
We staan hier aan den tegenpool van de natuurlijke gehoorzaamheid. We hebben
gezien, dat Hij die in den staat het hoogste ontzag geniet - omdat hij met algeheele
toewijding het beste inzicht heeft - aangewezen is om de leiding van den Staat op
zich te nemen. In de Kerk daarentegen, is het meer gebeurd dat groote en geniale
heiligen gehoorzamen moesten aan pausen of bisschoppen, wier gedrag en beleid
hoegenaamd niet voorbeeldig was. Ze deden het graag, zonder te moeten vreezen
dat daardoor de ware geest van de Kerk zou te loor gaan; die Geest is immers
onvergankelijk, en onafhankelijk van hen die Hem in de wereld moeten dragen. In
den Staat is dit laatste niet waar; de geest van de natie hangt geheel af van de leiding.
- Op zichzelf nu overtreft de Geest van Christus in rijkdom en genialiteit zoozeer
alle ander inzicht, dat de schranderste initiatieven en de edelste levenshoudingen nog
altijd in zijn alles transcendeerende wijsheid en liefde kunnen ondervangen worden,
en er steeds honderdvoudig bij winnen.
***
De plaats welke de gehoorzaamheid inneemt in de Kerk wijst er dus op hoe
heilzaam die rijkdom van de Kerk ten goede kan komen aan onze ondergaande
beschaving. Zonder het herstel van het gemeenschapsleven en bijgevolg, zonder
hoogschatting der gehoorzaamheid is onze beschaving inderdaad tot verdwijnen
gedoemd. Als het waar is dat ze in zich zelf niet de noodige kracht bezit om tot
nieuwen bloei te komen en zich met nieuw leven te bezielen, dan blijft alleen de
Kerk over. Maar deze staat bereid om met volle handen mede te deelen van haar
onuitputtelijken rijkdom aan al degenen die er naar vragen.
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De mystiek van de wetenschap
door P. Dr Alb. Raignier S.J.
Er is een tijd geweest dat men zich een geleerde alleen met een pinnemuts kon
voorstellen. Zoo pngeveer als op Snoeck's Almanak, met sterren rond zijn hoofd en
een ijzeren bril op het tipje van zijn neus, boven een langen witten en geheimzinnigen
baard. Beoefenaars van de wetenschap werden in de Middeleeuwen vaak voor half
dwaas gehouden. Men wees ze met den vinger na, als men ze niet ging aanklagen
wegens omgang met den duivel. En dwaas, och ja, dat waren ze. Is niet iedereen die
droomt en gelooft een dwaas? Waren zij niet dwaas wanneer zij zich in donkere
kelders en op muffe zolderkamertjes opsloten, dag en nacht zoekend, studeerend,
hun retorten en kolven heetend en koelend, bezeten door den mysterieuzen drang
naar weten, hongerend meer naar kennis en waarheid dan naar brood? Dwaas ook
waren de eerste grondleggers van de menschelijke anatomie, die bij nacht en ontij
de galgen plunderden en met ontbindende lijken schichtig naar huis toe vluchtten
om ze daar te ontleden been voor been, spier voor spier, vezel voor vezel, zenuw
voor zenuw. Zij hadden voor hun wetenschap alles over, en zij kenden hun eigen
heldenmoed niet.
Nu zijn de tijden veranderd. Geleerden zijn uiteraard geen zonderlingen meer en
uitzonderingen nog minder. Zij loopen niet meer met pinnemuts en toovenaarsbril.
Nu staat ge op het voorbalcon van een tram naast een eenvoudigen heer die U
beleefdom vuur vraagt voor een sigaret; en het is hem heusch niet aan te zien dat hij
zijn leven waagde vijftien kilometer hoog in de stratosfeer, of dat hij den Nobelprijs
won voor geneeskunde. En wie in een van onze Universiteitssteden een priester
ontmoet van middelbaren leeftijd, kan evengoed een onderpastoor gekruist hebben
als een van onze grootste beroemdheden, een geleerde van de maat van een Einstein
voor wien de beste specialisten uit Amerika naar ons landje overkomen. Zij schuilen
niet meer in kelders of op zolderkamers maar ze zitten in nette witte jassen in een
modern laboratorium achter de allernieuwste microscoopmodellen of voor de meest
ingewikkelde apparaten. Met duizenden onderzoeken zij en vorschen zij naar de
onmetelijke geheimen van het heelal. Het milliarden oude verleden onzer aarde, de
raadselen van de ruimte en den sterrenhemel; het mysterie van het leven; het wonder
van den mensch zelf, naar ziel en lichaam, het zijn allemaal vraagstukken die gister
zoo goed als onbekend, heden in het middelpunt der belangstelling staan van een
rusteloos zoekende, tobbende, wroetende wetenschap. Met gespannen geestdrift,
soms met bovenmenschelijke inspanning wijdt de geleerde zich aan zijn ondankbare
maar begeesterende taak. En loopt de moderne wetenschapsmensch met een simpel
colbertpakje aan, met een vilten hoed op, zooals ieder ander mensch, er brandt in
hem een heel andere gloed, er licht in hem een uniek geloof, er laait in hem de
uitzonderlijke vlam van een liefde die niet hoeft onder te doen voor den
geheimzinnigen drang van zijn middeleeuwschen voorganger.
En ook nu nog is de enthousiaste wetenschapper een dwaas. Ook nu nog
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weigert die jonge geneesheer, die tevens dokter is in de zoologie, een
honderd-duizenden-op brengende arts-situatie in de grootstad, en geeft de
gemakkelijke opvolging van zijn vader prijs, om met het hongerloon van een of
andere wetenschappelijke stichting, de schoonste jaren van zijn, mannenleeftijd te
slijten in een eenzaam laboratorium, zonder uitzicht op de toekomst. Is dat niet dwaas?
Ook nu nog verkiest deze jonge gepromoveerde in de classieke philologie vijf jaar
supplementaire studie in ontbering en armoede, om zich, God weet wanneer en waar
en hoe, aan zijn liefde voor de wetenschap te kunnen wijden. Een vaste, goede
loopbaan in het onderwijs laat hij schieten voor het raadselachtige perspectief, voor
de duistere, onzekere toekomst van een verhoopte geleerden-carrière in onze colonie.
Is dat niet dwaas?
Ja er bestaat ook nu nog een mystiek van de wetenschap zooals er een mystiek
van den godsdienst bestaat. Wel bezielen beide den mensch op een totaal verschillend
niveau van zijn activiteit: wel drijft de eerste den geest naar de openbaring van de
geheimen van natuur en leven - waarin hij meteen de sporen van Gods scheppende,
ofschoon ongeziene aanwezigheid erkent - terwijl de andere door een verheffing
boven alle menschelijke en natuurlijke kracht, over al de wonderen van natuur en
wetenschap heen, zich richt naar God zelf en Gods eigen Mysterie. Toch zouden wij
willen aantoonen hoe tevens beide, niettegenstaande de reëele en de vele schijnbare
redenen tot oppositie, niet zoozeer van elkander verwijderd zijn als men wellicht zou
meenen, dat zij voor den eerlijk ingestelden mensch in eenzelfde opgaande lijn van
zoeken en liefde kunnen liggen, en zich in den geloovigen wetenschapsman eerder
en vruchtbaarder ontmoeten dan men wel verwachten zou.
***
We leven in een eeuw van wetenschap en techniek. De schepping komt met haar
overstelpende geheimen in zulk een razende vaart naderbij dat wij overrompeld
dreigen te worden door den springvloed van haar bruisende wateren. Welk een
verbluffende golf van enthousiasme sloeg niet over de denkende menschheid toen
de evolutiegedachte ons bracht tot de ontdekking van den phenoemeneelen tijd inde
wordensgeschiedenis van het leven? Wat voor de menschen van de
zeventiende-achttiende eeuw nog een vlakke projectie leek binnen de perken van
een paar duizend jaar controleerbare historie, werd door de ontwikkelingsleer
omgeschapen in een kaleidoscoop van betooverende schoonheid. Konden de fossielen
van voorhistorische diersoorten voor iemand als Voltaire nog doorgaan voor
tafelresten van oude romeinsche feestmalen, nu zien wij deze dieren in een verbazend
eenheidsbeeld verbonden als de op elkander volgende phasen van een reusachtigen
groei van anderhalf miljard jaren. En geen dijken van onwillige of bekrompen critiek
vermochten dien vloed te stuiten.
Op alle gebieden trouwens van het wetenschappelijk denken, van de ongepeilde
diepten van de oceanen tot de ongekende hoogten van de stratosfeer, schijnt de natuur
als een tooverpaleis zich voor 's menschen hand te laten ontsluiten en men huivert
van geestdrift en van schroom tevens als men tracht te beseffen tot welke nieuwe
wondere landouwen haar openslaande poorten toegang verleenen. Zullen wij onze
macht met waardigheid en waarachtigheid vermogen te dragen? Reeds verraste ons
de electronenmicroscoop met vergrootingen van tienduizenden maal
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zooveel als de beste lenzen ons tot nog toe geven konden, en liet hij structuren zien
van wezens waarvan het bestaan amper werd vermoed. En lijkt het geen droom
wanneer we hooren hoe men overzee de techniek heeft opgevoerd die noodig is voor
het capteeren en het benutten van de kernenergie? Zal de desintegratie van de stof
werkelijk naar willekeur in 's menschen hand komen te rusten? Zullen oceaanschepen
met enkele honderden gram Uranium energie genoeg hebben voor een tocht om de
wereld? Zal dan wezenlijk een reis naar de int er astrale ruimten eenmaal tot de
verwerkelijkbare realiteiten behooren? En waarom niet? Is het dan te verwonderen
dat de menschelijke geest zich zwellen voelt van trots en vreugde om te weten?
En wat die vreugde nog aanzienlijk verhoogt, van haar inwendig geluk een
mededeelbaar genoegen maakt, is de geheel nieuwe wezenstrek die zich geleidelijk
heeft af gebeiteld in de physionomie van de hedendaagsche wetenschap: zij is een
sociaal verschijnsel geworden.
Sloten de alchemisten zich op in den ban van de maatschappij die hun idealen nog
niet vatte; was Robert Mayer in 1840 nog een solitaire scheepsdokter omringd met
verveling en eenzaamheid, toen hij op zijn stoomschip 'Java' te midden van een lading
baksteenen en zieke matrozen, de wet van het behoud der energie vond; was zelfs
Gregor Mendel in 1865 nog een zwijgzaam monnik in een stil klooster toen hij de
ongehoorde ontdekking maakte van zijn beroemde erfelijkheidswetten, nu is het
integendeel een heel leger van assistenten dat zich met Vavilov in koortsachtige
geestdrift verdiept in de mysteries van de populatiebiologie, en Morgan's wondervolle
chromosomenkaarten zijn het resultaat van een heerlijke samenwerking tusschen
velen. Elke groote wetenschappelijke prestatie wordt meer en meer een
gemeenschaps-opmarsch naar de waarheid. De menschheid begint nu samen aan
haar Weten te bouwen, zooals zij ook samen te trekken verzoekt langs lange en
slingerende paden naar haar Goedheid en Rechtvaardigheid, zooals zij geroepen is
om samen in het Mystisch Lichaam eenmaal op te gaan naar God. Aldus benadert
de mystiek van de wetenschap op een nieuwe, onverwachte wijze de Mystiek van
den Godsdienst. De diepe grond immers van de liefde tot de wetenschap die zoovelen
van onze moderne onderzoekers bezielt, is niets anders als de gepassionneerde liefde
tot de Waarheid, spiegel van Gods Geest, en tot de natuur, maaksel van zijn Handen.
De mensch leeft niet van brood alleen. Wat is het fijne dat de tafel bieden kan, wat
is geld of roem voor iemand die leven wil naar den geest? Arbitror ut stercora.
Weinige geleerden stierven rijk, vele kunstenaars zijn arm, en de heiligen gaven zoo
goed als alles weg. Men moet het hebben beleefd om te kunnen oordeelen over het
geluk dat een wetenschappelijke ontdekking brengt. En is men eenmaal aangezogen
door de onweerstaanbare aantrekkingskracht van de geheimenissen van de natuur,
wanneer deze haar betooverende geheimenissen aan den geest openbaart, dan laat
zij uit haar greep niet meer los. Weten, kennen, gelijk zijn aan de dingen, ze in zich
opnemen door studie en onderzoek, binnen dringen in de raadselen van het zijnde
rondom ons, is het niet een onverzadigbare drang van edele zielen?
De vreugde van de wetenschappelijke ontdekking, schrijft Termier in zijn
geestdriftig boek La Joie de connaître, kan men alleen vergelijken met de vreugde
van den scheppenden kunstenaar. Bezeten door den daemoon van zijn inspiratie
vergeet ook hij eten en drinken, en de geestdrift om zijn creatie heeft iets
bovenmenschelijks. Onbewust beleven zij, ge-
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leerde en kunstenaar, de transcendente werkelijkheid van's menschen honger naar
het oneindige, het absolute.
***
Maar helaas, het ligt in onze macht dit absolute te zoeken in ons zelf en voor ons
zelf, of het te zoeken in en voor God. En met deze keuze beslist de mensch over zijn
lot en over de hem toevertrouwde schepping. De mystiek van de wetenschap, zeker,
kan duizelig maken. Soms ook blaast de wetenschap op: 'scientia inflat' waarschuwde
reeds Sint Paulus. Zij kan zich dan - immanente straf van het kwaad - als het ware
inverteeren, en haar schoonen transcendenten zin ontrouw, het kleine wetende ik zoo
onmeedoogend met dit weten verblinden. 'Ik ben een god in 't diepst van mijn
gedachte' dichtte Kloos, en misschien was dat een godslastering. Het had evengoed
een uitdrukking van de verhevenste christelijke mystiek kunnen zijn.
Ongetwijfeld zien we vaak de mystiek van de wetenschap aanspraak maken op
een alleenheerschappij die al het andere uitsluit of geheel in den schaduw stelt.
Ongetwijfeld is zij in sommige kringen gezwollen tot een trots absolutisme dat haar
beoefenaars meer ledigt dan vervult. 'Une période de l'histoire du monde se clôture
au fond d'un abîme' vonnist M. De Corte. Zonder dit pessimisme te deelen moeten
we toegeven dat het gevaar voor een, dergelijke catastrofe niet uitgesloten is. Dat
zal echter van ons afhangen. Wanneer de waarden van de dingen worden omgekeerd
of verdraaid, is niets zoo gevaarlijk als dé vrucht van 's menschen vernuft.
Wanneer de mensch zich toeeigent, naar zich toekeert wat hij in dienstbaarheid
had moeten aanvaarden en richten, wreekt zich de natuur en haar geestelijk bezit
tegen hem. Dan doodt inderdaad wetenschap cultuur. De oorlog met al zijn aberraties
is daarvan de beste illustratie die weinig commentaar noodig heeft.
***
Maar deze splitsing is een roof. De fout ligt o.i. niet in het beheerschen van de natuur
als zoodanig, wel in het anthropocentrisch verwrongen, dysteleologische gebruik
van deze beheersching waarvan alle bewonderende overgave en liefde tot de Waarheid
zelf afwezig blijft. Wat we doen moeten is dus niet uitsluiten, afsnijden, ignoreeren,
maar in liefde voorlichten, hooger wijzen, richten. De onvoorwaardelijke terugkeer
naar een middeleeuwschen beschavingsvorm zou even noodlottig zijn als het huidige
gevaar van een materialistische cultuur. Elke organische groei is een historisch
gebeuren dat essentieel irreversiebel is als het leven zelf. Onze taak zal het zijn de
mystiek van de wetenschap in haar geheel te aanvaarden en ze te integreeren in de
mystiek van de Goddelijke Liefde. De Katholieke geleerde staat in dit opzicht op
een bevoorrechte plaats. Hij kan een heerlijke synthese verwezenlijken tusschen zijn
geloof en zijn wetenschap zonder daarvoor iets van beiden te moeten prijsgeven.
Immers in rechte orde en erkenning aanvaard, in hierarchie en uiteindelijke eenheid
beleefd, zijn beide mystieken in de menschelijke ziel de echo van haar goddelijken
oorsprong. De eene door het bewustworden van de schepping in ons, de andere door
het bewustworden van het menschelijke ik in zijn Schepper. De eene in geschapen
extensiviteit, de andere in transcendent-bovennatuurlijke intensiteit.
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Het is vanzelfsprekend dat we met deze beschouwingen het terrein van het
wetenschappelijk methodologische denken hebben verlaten. Mystiek, ook niet de
mystiek van de wetenschap - geeft geen wetenschappelijke 'verklaring' voor
waargenomen feiten. Zij maakt aanspraak op den volledigen mensch met zijn hart
en met zijn geest. Zij woont in animus en in anima tevens.
Dat beide mystieken tot ernstige subjectieve conflicten kunnen leiden, is niet te
verwonderen als men de wijze ontleedt waarop zij tot haar object geraken. Het object
waaraan de godsdienstige Mystiek haar geestdrift ontleent is een hoogst persoonlijk
Wezen, God zelf in liefdevolle omhelzing gevat. Niet zoo de mystiek van de
wetenschap. Zij grijpt slechts impliciet, onder den vorm van de geschapen Waarheid
het Goddelijke Wezen dat zij dus niet noodzakelijk als zoodanig herkent. Zij moet,
om de laatste prikkel van haar metaphysischen honger expliciet bewust te worden,
een transpositie maken, die van een gegeven complex van psychologische,
extra-wetenschappelijke momenten als opvoeding, levensbeschouwing, godsdienstige
opvattingen, persoonlijke geaardheid, omgeving enz. afhankelijk is.
***
De objectieve elementen nu waarmede een vruchtbare synthese tusschen het geloof
van een christen en zijn wetenschap kan opgebouwd worden, zijn o.i. de volgende
drie.
Vooreerst weet de katholiek door zijn levensbeschouwing dat alles wat is alleen
bestaat in zooverre het een tijdelijke en stoffelijke afstraling is van Gods eeuwige en
oneindig schoone Gedachte, van het Woord Gods door Wien alles geschapen is. Zoo
wordt voor hem elke nieuwe kennis, elke nieuwe waarheid, het benaderen, het analoog
grijpen van de absolute Waarheid die leeft en wacht als een persoonlijke aanwezigheid
achter alles wat is. 'Si la Vérité n'est pas une abstraction, si elle est une Personne,
zegt P. Charles zeer gevat, et mon Rédempteur, alors, en soi, et indépendamment de
l'intention, savoir, même pour un mortel, est bon, et savoir est édifier la Vérité, et
donc le Christ parmi les hommes.' Reeds hiermede kan de liefde tot de wetenschap
bezield worden, kan alle spontane ontdekkingsvreugde verheven worden tot de extase
van een persoonlijke ontmoeting.
Maar er is nog meer. Niet alleen leert de katholieke levensbeschouwing de
schepping zien als een statische afstraling van Gods Geest, zij leert ons ook den rol
begrijpen van 's menschen verantwoordelijkheid voor haar uiteindelijke bestemming.
God kan niet anders geschapen hebben dan uit liefde, en Hij kan slechts als eenige
finaliteit in zijn schepping hebben gelegd het streven om aan Hem gelijk te worden
door kennis en liefde. Alles streeft ernaar gelijk te worden aan God, is een van de
geliefkoosde adagia van Sint Thomas' theologie. Maar die kennis en liefde kan het
stoffelijke Universum slechts bereiken in en door den mensch, d.w.z. door eerst door
den mensch te zijn opgenomen in kennis en liefde. De mensch staat daar dus met
een wondermooie zending beladen: hij wordt de zingever, de schakel tot de
verwezenlijking van de laatste finaliteit van het Heelal. Is dat geen waarheid die het
geestdriftigste enthousiasme wettigt? Nooit zal hij ver genoeg gaan in deze richting
met zijn wetenschap. De katholieke geleerde kan niet alleen volledig openstaan voor
de meest gepassionneerde mystiek van zijn wetenschap, hij is in zekere mate de
eenige gevolmachtigde bezitter

Streven. Jaargang 12

238
ervan omdat hij de eenige is die haar finaliteit tot het uiterste verwerken kan. Waarom
is dan bij sommigen onder ons geloof en wetenschap een bron van twist en splijting
in hun leven? Waarom hangen zij met hun witte laboratoriumjas een deel van hun
diepste wezen aan den kapstok, en waarom vinden zij het andere deel slechts in de
kerk of in religieuze bezonkenheid terug? Waarom gaat soms de glans van het
onzichtbare tanen, waarom wordt de ziel soms zoo hardhandig losgerukt van den
geest?
Een derde factor nog, moet, zoo meenen wij, als structuurelement in aanmerking
genomen worden. Niet alleen kan de katholieke geleerde, door in zijn
wetenschappelijke mystiek op te gaan, God vinden als laatste oerbeeld van de
contingente waarheid die hij zoekt, niet alleen weet hij zich beladen met de magnifieke
zending van zingever en finalisator van het Universum, ook weet hij dat God zijn
vrijheid zoozeer eerbiedigt dat Hij den mensch vrij beschikken laat over den concreten
vorm dien hij geven zal aan de finalisatie van de zichtbare wereld, dat Hij den mensch
als vrije medewerker en als laatste afwerker van de schepping aanvaarden wil. Dat
is de heiliging van de techniek. Door de techniek kan de mensch de stoffelijke wereld
ondergeschikt maken aan zijn geest en ze aldus laten deelhebben, ze opnemen in zijn
eigen geestelijken opgang naar God. Hij wordt op deze wijze medeschepper,
medevoltrekker van Gods scheppende Goedheid, de medeopvoerder van de
geschapenheid naar de openbaring van de komende heerlijkheid, waarin heel de
schepping pas haar volle waarheid en werkelijkheid zal vinden in een definitieve
vernieuwing door de kracht van den Geest.
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De dichter, Gerard Manley Hopkins S.J.
Bij het eeuwfeest van zijn geboorte (1844-1944)
door M. Brauns S.J.
Een groot en begenadigd dichter is een levend verzet tegen de matheid en tamheid
van het doorsneêleven. Hij kan als zwijger onder de menschen gaan. Velen voelen
het aan: hij is de gevaarlijke zwijger, hij is het superieure temperament. Hij is getuige.
Hij getuigt voor de fijnheid en felheid waarmee het leven, de groote gave Gods, moet
beleefd. Daarom gaat hij door het leven der menschen als de ontzag volle en
bewonderde. Maar zijn invloed is al even heimlijk en gesloten als het zwijgen waarin
hij zich onthult.
Want ook als hij spreekt, zwijgt hij. Hij kan niet uit-zeggen. Wat hij nalaat, hoe
gaaf en magistraal uitgewerkt, het zijn maar fragmenten, als een meesterlijk gebeiteld
beeld uit een verdwenen kathedraal. Maar het fragment volstaat. Het volstaat om den
geest te bevolken met zijn ziel en geestelijke tegenwoordigheid. Hij liet een fragment
na; maar het was een steen met scherpen kant en sneê die door de ziel gaat, en die
korte blijk van macht overmeesterde plots en totaal: een kleine steek kan het hart
doen stilstaan. De groote dichter is de stem die het hart even doet stilstaan en, als de
klok in een nachtelijke kamer, het vervult met het zuivere telbare geluid van zijn
slag. Na zoo een bezoek blijft het vol van zijn klokslag, zijn hartslag. Een enkele
slag soms maar die de totaliteit van zijn machtige persoonlijkheid laat opklinken en
naluiden. De groote dichter brengt één bezoek en hij wordt onvergetelijk. En dat
onvergetelijke beeld is zwaar aan temperament en ziel. Daarom houden de menschen
van hem. Hij doet als God. Hij bepreekt ze niet, maar hij verrijkt ze. Geeft hij ze den
smaak van het leven? Ja. Maar ook van het leven dat hij tot woord en geheim
herkneedde, en de aanvoeling van het teedere of felle vuur dat het beeld vast maakte
om de eeuwen door te leven. Hoe verschemerd en verborgen ook, de dichter brandt
het vuur van zijn ziel, door zijn objectief taalbeeld. Aan dat vuur van zijn temperament
dat tegelijk menschelijkheid is en schoonheid, komen de menschen zich warmen.
De moderne mensch is bang en schuw geworden voor woorden en beloften. Hij
scheurt alle doekjes weg waarin men hem wil leggen en geeft zich maar voor het
feit. Zeg hem en bewijs hem niet dat godsdienst leven is, maar leef. Bewijs hem niet
dat godsdienst en kultuur samengaan, maar straal kultuur uit. De moderne mensch
is bang voor den dood, bang voor de besnoeide spontaneïteit en de verminkte
menschelijkheid. De loutere wetenschap imponeert hem niet meer, hij geeft zich
alleen gewonnen waar hij dieper en feller menschelijkheid gewaar wordt. Vitaliteit
en felheid, bewogenheid en menschelijke rijpheid, zijn hem de voelbare en
aangrijpende bewijzen. Daarom is een katholiek dichter zulk een kostbaar bezit voor
den godsdienst. Tegenwoordig vraagt men u niet alleen meer geleerd te zijn en te
bewijzen, maar mensch te zijn en te leven. Een superieur
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dichter is een doorslaand bewijs van leefbaarheid en levenskracht. Hij is een symbool.
Hij is voor den modernen mensch het teeken dat het onweerstaanbaar leven het haalde
op de doode organisatie, de oorspronkelijkheid op de conventie, de mensch op de
ontmenschelijking. Bewijs dezen mensch niet dat hij verkeerde eischen stelt, dat
organisatie er noodig is, dat de Godmensch de menschelijke natuur kwam verheffen.
Laat hem een levend mensch hooren, met diep en oorspronkelijk geluid en u wordt
van alle bewijzen ontslagen. Voor zijn medebroeders der jaren 1870-1880 was een
vers van Hopkins misschien een mooi amusementje van een origineel en overigens
waardeerbaar iemand, maar voor den modernen cultuurmensch in de
Engelsch-sprekende landen en elders, is het werk (gedichten en brieven) van Hopkins
meer waard dan veel polemieken en veel boeken van gepantserde theologie.
Als zooveel groote dichters was Hopkins zijn tijd voor. Pas veertig jaar na zijn dood
begon hij ten volle gewaardeerd te worden. Modern zijn is geen kwestie van tijd,
maar van temperament en ziel. Al stierf hij in 1889, vier en veertig jaar oud, toch
rekenen we terecht Pater Hopkins bij de 'moderne' menschen. En beleden de
meest-vooruitstrevende onder de Engelsche dichters niet, na de 'ontdekking' van
Hopkins, die dertig jaar na zijn dood voor het eerst werd uitgegeven, dat het beste
van hun bedoelingen en experimenten al voorkomen was en overtroffen door den
grooten doode.
Wie was Pater Hopkins, die met zijn intellectueelen hartstocht de modernen had
verbijsterd? Over den raadselachtigen en stillen doode, ziehier enkele gegevens,
waarvan we de schaarschte aan uiterlijkheid uit de geestelijke drift van zijn werk tot
een aannemelijk totaalbeeld hopen te verwerken.
In Zuid-Engeland geboren in 1844, deed de kleine knaap wel al de dichterlijke en
felle ervaringen op, die als een hernieuwde toover en droom bij vlagen doorbraken
in het dichtwerk van den rijpen man. Een kloeke - hij zou herculisch groot en sterk
worden - intelligente, heel verstandige jongen groeide op, die op zestienjarigen
leeftijd, in 1860, naar de Oxford University aan het beroemde Balliol-College ging
studeeren Met een voor een achttienjarige verbijsterende virtuositeit, schreef hij o.m.
een dichtwerk 'The Escorial', in vijftien stanzas van negen verzen elk. Een
monumentaal werk van vroegrijpheid - zal de rijpe veertigjarige niet enkele
kenmerkende rijmen opnemen om er sommige van zijn aangrijpende 'terrible sonnets'
mee op te bouwen? - dat hem een schoolprijs bezorgde, doch natuurlijk alleen de
begaafdheid blootlegde, niet de latere rauwe ontembare oorspronkelijkheid.
Maar andere dan poëtische bekommernissen bewoonden den fellen geest van den
adolescent. De Oxford-beweging hing nog in de lucht en de jonge Hopkins werd
ongedurig en onrustig in het Anglikanisme. Zoo groeide, het als bij Newman, stilaan
de vervreemding tegenover zijn makkers en vrienden; die vervreemding die het
diepste der ziel omschaduwen gaat, omdat zij oprijst uit de diepste grenzen die
zieleland van zieleland scheiden: de afwijkende religieuze overtuiging. In die
jeugdjaren waar zooveel over 's menschen lot en leven wordt beslist, groeide Hopkins
tot den wilskrachtige en eenzame, die hij heel zijn leven zou blijven. En, treffend
weer voor de diepte van zijn hart en genegenheid: hij en Robert Bridges, den laterne
'poët-laureate', zijn jeugdvriend uit den Oxford-tijd, zouden levenslang,
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met elkaar in correspondentie blijven1. Maar, bleef de studeerende en dichtende
Hopkins één en samenvoelend met zijn besten vriend, de nadenkende, godsdienstige
mensen in hem maakte een evolutie door waar de vriend hem nooit zou volgen. Deze
evolutie bracht den hoogstudent, op een goeden dag, uit eigen beweging bij de bron
der Oxford-vernieuwing, den bescheiden en eenzamen Newman, toenmaals
verblijvend te Birmingham. Het resultaat van dit beslissend onderhoud bleef niet uit.
De twintigjarige werd katholiek.
Hij bleef met Newman in betrekking en raadpleegde hem over een anderen wensch:
Jezuïet te worden. Newman keurde het ten volle goed, en op vier en twintig jaar, in
1868, trad Gerard Manley Hopkins in het Noviciaat. Van Anglikaan tot Jezuïet: het
resultaat van acht jaren intense innerlijke evolutie. De jonge man die binnen ging
was een diepernstige en gevormde persoonlijkheid. O het gloeiend idealisme van
den perfect gestemden candidaat, voor niets versagend, tot alles bereid, die onbewust
al de dwaasheid van het kruis kent en de zelfverloochening uit den drang van bloed
en genade, lang voor de nutteloosheid van preeken en aansporingen! Hopkins was
radikaal en de dwaasheid van het kruis was hem geen woord: meenend dat het spel
der dichtkunst niet strookte met den ernst van den religieus, verbrandde hij de
gedichten die hij bij de hand had en maakte het vaste voornemen geen vers meer te
schrijven, tenware bij wensch van zijn oversten...
Dwaas wellicht. Maar mooi. Daar zat een gestrenge wil en offerzin achter. En zoo
was het goed. Deze mannelijke strakheid zou de fijngevoeligheid van den artist en
de onstilbare, geestelijke drift van dat vulkanisch temperament pantseren tegen de
menschelijke eenzaamheid en het gewicht der stilte.
Wat noviciaat, filosofie en theologie geweest zijn voor den gevormden man met
zijn geweldig temperament, kunnen we ons voorstellen. De dichter hield zich aan
de zelfbepaalde consigne: uit de jaren 1866 tot 1876 hebben we drie gedichten;
waaronder een uit 1866, het meest persoonlijke, dat poëtisch de verwachting van den
jongen man weergeeft tegenover het leven der religieuze stilte: Elected silence sing
to me (verkoren stilte zing tot mij). Wat Gods stilte aan zijn ziel gezongen heeft die
zeven jaren? Een paar gedichten uit plicht zullen daarover niet veel zeggen.
Toen kwam - hij was op theologie, als een en dertig jarige, in de volle kracht van het
leven - de schokkende gebeurtenis die hem weer tot de schepping zou lokken.
Al enkelen tijd beleefde hij, kenmerk van den begenadigden dichter, de obsessie
van een wild en oorspronkelijk rhythme en de hantise der staf-rijmende woorden,
toen plots het bericht kwam van de schipbreuk van den 'Deutschland'. Hij zelf vertelt
in een brief aan Bridges.
'Zeven jaar lang schreef ik niets, behalve twee of drie kleine gelegenheidsstukken.
Maar toen in den winter van 1875 de 'Deutschland' wrak sloeg in de monding van
de Thames en vijf Franciskanessen, verbannen uit Duitschland door de Falkwetten,
aan boord van het schip verdronken, was ik bij het bericht ervan ontroerd en daar ik
dat toevallig eens zei tot mijn rector, wenschte hij dat iemand er een gedicht over
schreef...'
Een los woord wellicht in den aard van: 'Ja 't ware misschien niet
1

Deze brieven aan Bridges, Dixon e.a., vooral die twee, zijn een geestelijk document van
allereerste gehalte.
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slecht, als wij daar een gedicht over hadden voor 'The Month1'. Hoe dan ook, heel
zeker zal die goede Pater Rector in de verste verte niet geweten hebben wat een
storm, wat een orkaan van poëzie hij daarmee lossloeg.
De dichter door jarenlang vasten uitgehongerd, door jarenlange stilte tot een
geweldig hoog potentiaal geladen, in het volle mannelijke bezit van zijn ziel, het oor
bestookt door het gezoem van wilde nooit gehoorde rhythmen, viel aan 't werk: een
monumentaal gedicht ontstond - vijf en dertig strofen, achtregelig - van ontzaglijke
spanning, verhevenheid, diepte, glans en rauwheid. In het begin moest hij er weer
wat inkomen, schreef de dichter later argeloos tot Bridges. Men kan het er moeilijk
aan merken. Het is poëtisch gezien het heerlijkste bewijs voor de felheid van een
temperament en de prachtigste apologie voor den rijkdom der kloosterstilte. Alleen
Hadewijch heeft zich ooit nog zoo vulkanisch uitgesproken.
Gij, mij overmeesterende,

zoo begint hij,
God, Maker van adem en brood,
Aarde's strand, kracht van de zee,
Koning van leven en dood2.

En voort stormt en rhapsodieert het gedicht, in de visie van een hemel, aarde en zee
beheerschenden God, die zelf, flits van gevaarlijk en alaantrekkend leven, daalde in
menschheid en aarde...
Na de aanbidding van God, die zijn schepsel slaat met storm en bebeukt op het
aambeeld van zijn beproeving, volgt de beschrijving van het uitzeilen, de koers over
de omsneeuwde zee:
Dradige en wit-vurige en wervelwind-gezweepte sneeuw
spint naar de weduw-makende, ontkinderende, ontvaderende diepten3

Dan het vastloopen op een zandbank, de aftakeling door de stormige zee, de arme
menschjes worstelend met Gods kou; tot plots, als een leeuwin, als een profetes die
het tumult beheerscht, een maagdelijke tong aan 't spreken gaat; waarop deze
meesterlijke verzen der ontroering waarvan het eerste en laatste klassiek werden, de
apostrophe tot het hart:
Ah, geraakt in uw wieg van been,
zijt gij! gekeerd naar een uitgekozen smart
hebt ge u! woorden uit mij breken, hier, heel alleen
1
2

The Month: het tijdschrift der Engelsche Jezuïeten.
Dit Nederlandsen probeert een vrij trouwe weergave te zijn van het soms heel moeilijke
Engelsch van Pater Hopkins:
'Thou, mastering me,
God, Maker of breath and bread.
World's strand, sway of the sea,
Lord of living and dead.'

3

Wiry and white fiery and whirlwind-swivelled snow
Spins to the widow-making, unchilding, unfathering deeps.
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4

And touched in your bower of bone
Are you! turned for an exquisite smart
Have you! make words break from me here all alone
Do you! - mother of being in me, heart.
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Met een electrische dichtheid van flitsen volgen beelden en gedachten op elkaar. Het
eene woord roept het beeld, het andere een meerijzend gevoel: vijf waren ze, het
getal der kruiswonden, het getal der wondeteekenen van Franciscus hun geestelijken
vader:
Vreugde valle op u, vader Franciscus,
Geteekend naar het leven dat stierf…1

Onverminderd van rhythme en hartstochtelijke bewogenheid, stormt het gedicht ten
hemel op, om te eindigen in een loflied op den God-menschelijken reus, den oorsprong
der grootsche spanning, om uit te sterven in een gebed tot de Lieve Vrouw:
Dame, bij onze deur
verdronken, en midden onze schorren,
gedenk onzer op de route, de hemel-haven van de vergelding:
onzen Koning terug, oh, over Engelsche zielen...2

In de onbekende stilte van een theologaat geschreven, en veertig jaar verborgen,
luidde dit gedicht de Renaissance in van de Engelsche poëzie, zooals een latere
criticus het zei. Gebouwd op de rauwe en wilde oer-Germaansche keningen3. - reeds
in het gedicht 'The Mermaids' van den achttienjarige merkten wij een voorliefde
daarvoor - waren beelden, gedachten, gevoelens doorééngeschud, verdicht en
uitgestooten op de nieuwe heftige maat van een rhythme dat, door silbenversnelling
en hartstochtelijk-rukkende oversprongen, tot een fonkel- en gloednieuwe techniek
was gegroeid: wat Hopkins noemde zijn 'sprong-rhythme'. Wel was het ooit nog
terloops gebruikt geworden, als afwisseling op het gewone metrum, vooral in de
lenige iambische pentameter, het klassieke vers der Engelschen; maar nooit was het
als grondslag zelf der poëtiek aangewend. Deze bewuste systematische vondst was
de zijne. De dichter mocht over zijn werk tevreden zijn. 'The Wreek of the
Deutschland' is vast en zeker zijn wildst, ruimst en machtigst gedicht; het eerste werk
van den herleefden dichter was een meesterwerk.
Doch meesterwerken worden zoo maar niet voetstoots aanvaard. De pater-redacteur
van 'The Month' stond er op te kijken, bleef er lang op kijken: zeker stond de
duisterheid ervan hem heelemaal niet aan... en Pater Hopkins noteert met echt
Engelsch flegma het resultaat der bedenkingen:
'Toch, ik moest de klemtonen door 'n streepje aanduiden, en nog heel wat
eigenaardigheden meer konden aan een uitgever alleen maar mishagen; zoodat, toen
ik het aanbood aan ons tijdschrift 'The Month', ze het niet durfden drukken'.
Men leefde inderdaad in den Victoriaanschen tijd van rustig-burgerlijke poëzie,
waar de zanger van den wilden Westwind Shelley, door lang school1
2

3

Joy fall to thee, father Francis,
Drawn to the Life that died.
Dame, at our door
Drowned, and among our shoals
Remember us in the roads, the heaven-haven of the Rewaru;
Our King back, oh, upon English souls!
Dit zijn stafrijmkettingen, halfvers bij halfvers bindend.
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gebruik was getemd en de heidensche stormvogel Swinburne nog maar amper was
opgevlogen. Voor burgers nu is poëzie een genotsmiddel in den aard van snoep en
chocolade, min of meer aangenaam, maar vooral rustig en ongevaarlijk. Waarom
had de schuchtere katholieke poëzie en kritiek uitzondering daarop gemaakt? De
verschijning van Pater Hopkins ware iets geweest, als die van een pas gedoopten
Germaanschen barbaar in een Fransch-zoet nonnengesticht der sentimenteel zuchtende
XIXe eeuw.
Pater Hopkins deed niets meer om te worden uitgegeven. Nonchalance van den
rasechten kunstenaar? Gedichten schrijven is een woede en een genot, maar ze
uitgeven is een miserie. Of was het de bovennatuurlijke onthechting die nawerkte,
de volle verzaking aan alle poëzie? Waarschijnlijker nog zag Pater Hopkins wel in
dat hij, gezien de heerschende stemming, geen kans op slagen maakte. Wel had hij
het gekund. Hij moest maar wat diplomatisch zijn, enkele conventioneele verzen
maken, wat vroom, wat zoet, en toch plastisch en rhythmisch verzorgd; - maar tegen
zijn aard in schrijven en de middelmaat ontzien is het laatste wat een temperamentvol
en rasecht dichter doet. Zoo bleef niets anders over dan voort te schrijven en vooral
voort te zwijgen.
Van zijn andere producten zouden zijn confraters en omgeving schier niets afweten.
Zijn jeugdvriend Bridges, die volop op weg was naam te maken, kreeg af en toe een
paar verzen en brieven. De dichter produceerde betrekkelijk weinig. Zijn heele oeuvre
schat ik, de jeugdgedichten inbegrepen, op hoogstens 4.000 reken, en van 1876, het
jaar der ontwaking, tot 1889, zijn dood, hoogstens 1.700. Maar alles is verzorgd.
Wel zijn er die vinden dat in die verzen de zuivere poëzie maar als goud tusschen
erts wordt aangetroffen. Doch dat is zelfs bij alle grooten zoo. De zuivere momenten,
de bedwelmende en sublieme zijn zeldzaam. Te veel wordt hierbij vergeten dat zij
niet bestaan en zingen kunnen, tenzij gedragen door den aanloop der andere verzen;
waarbij nog dient aangemerkt dat dezelfde poëzie dieper inslaat of minder diep,
naargelang het psychologische type van den lezer en de omstandigheden der lectuur.
Pater Hopkins had natuurlijk nog wat anders te doen dan verzen te maken. Na
theologie en derde proefjaar, werd hij als leeraar in de Grieksche poëzie aangesteld
in de pas geopende High-School van Dublin. Er moest inderdaad voor gezorgd dat
deze nieuwe instelling bekwame professoren kreeg. Daarom werd door de Oversten
beroep gedaan op den onderlegden scholar die Pater Hopkins dank zij zijn lange
Oxford-jaren was. De Engelschen zijn wellicht de beste Hellenisten ter wereld. Ook
hierin was Hopkins een volmaakte Engelschman; in zijn correspondentie met Dixon
wordt b.v. zelfs naar Egyptische stammen voor Grieksche woorden gezocht.
Aan zijn jongens heeft Pater Hopkins niet veel troost beleefd. Hij was te zeer
geleerde en eenzaat, ietwat eigenaardig. Zelfs bij zijn Engelsche medebroeders, die
anders nog zoo gauw niet verwonderd staan, ging hij door als een heilig religieus ja,
en een eigenaardig iemand. Een staaltje: om uit te leggen hoe bij zijn onderdompeling
in den Styx door zijn voedster, Achilleus, aan den hiel droog en kwetsbaar bleef,
deed de reuzige Angelsakser even aan aanschouwelijk onderwijs. Hij snapte een van
zijn boys vast en hield hem bij den hiel in de lucht. Het ging er dus wel eens sportief
aan toe. De groote, onhandige mensch heeft spijt zijn physieke kracht niet al te veel
gezag en invloed gehad op de studenten.
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lijke troost daarin waren zijn vrienden, vreemd en teleurstellend genoeg, buiten het
klooster en nog wel protestanten. Een bekend katholiek dichter, Coventry Patmore,
heeft zijn invloed ondergaan. Want Pater Hopkins was niet alleen groot dichter, maar
ook groot criticus. Hij liet onsterfelijke bladzijden na b.v. over het onderscheid der
genres in de poëzie, van het Olympische tot het verdroomde. Zijn correspondentie
is op dat gebied een eeuwig en eenig document. Maar dit alles bleef, lijk alle brieven,
in kleinen kring besloten. En nog kon hij daar geen verwantschap vinden voor het
beste en diepste van zijn hart, zijn God en zijn Lieve Vrouwe, zijn katholiek zijn.
Toen Addison, een bekeerd Anglikaan, katholiek priester geworden, weer tot het
Anglikanisme overging en een vrouw nam, schreef Bridges dat hij zoo blij was, toch
zoo blij was... Daarop schreef Pater Hopkins betreffende Addison, wien hij, o pijnlijke
ironie van het leven, voor een deel zijn bekeering te danken had, naar Bridges terug:
'Maar waarom zou je blij zijn? Waarom toch barst je over me los, dat je blij bent,
als je weet dat ik niet kan blij zijn? Me dunkt, er is iets in je, tusschengeschoven,
tusschen, ja, wat zullen we zeggen? den Christen en den man van de wereld, dat
kwetst, dat voor mij is als de beet op een sintel in brood... Het huwelijk is eerbaar
en zoo ook het hofmaken dat leidt tot het huwelijk, maar de minnarijen van menschen
die God zijn toegewijd, zijn niet eerbaar en ook de huwelijken niet waarin ze eindigen.
Ik voel dezelfde diepe genegenheid voor hem, als immer, maar de eerbied is weg.'
Dit feit is typisch. Hopkins stond eenzaam. Als superieure geest, als vol- en
bewust-rijpe eenzaam tegenover de kinderachtigheid der studenten, als religieus
eenzaam tegenover zijn vrienden, als dichter alleen en onbeluisterd, nu en dan toch
iets hardnekkig schrijvend... We denken onweerstaanbaar aan het woord van H.
Roland Holst:
Eenzaamheid, mensche-omdonkrend leed...

Werd die menschelijke eenzaamheid, ook de eenzaamheid tegenover God, de harde
Godshonger?... Pas had de dichter dit eenig-mooie Mariale vers geschreven over 'De
heilige Maagd vergeleken bij de lucht die wij ademen1' waar, in Hopkins vurige
woorden, de plotse zoete verstilling kwam:
Ik zeg: wij zijn omwonden
met erbarmen rond en rond ons
gelijk met lucht...2

een gedicht uit de jaren '84 of daar volgde al: 'Waartoe dient sterfelijke schoonheid',
en in '85 het eerste der 'terrible sonnets', de vreeselijke sonnetten zooals Bridges ze
genoemd heeft.
Was Pater Hopkins gewandeld van de menschelijke eenzaamheid naar degoddelijke
der mystieke donkerte? Pater Lashley, zijn levensbeschrijver, haalt er een heilige
Theresia, een Johannes van het Kruis bij. Wie eenig inzicht heeft op de wijze waarop
een gedicht ontstaat, weet hoe een meester1
2

'The Blessed Virgin compared to the air we breathe.'
I say that we are wound
With mercy round and round
As if with air...
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hand de geringste dramatiek der ziel tot donkere lyriek opdrijven kan en loopt er niet
te gauw in. Wat is zelfbelijdenis en wat is dramatisatie?
Alleen kunnen we vermoeden dat voor een hartstochtelijk temperament als dat
van Pater Hopkins de schaarschte aan menschelijken troost zwaar heeft gewogen,
en dat zijn gepassioneerde fijngevoeligheid veel dieper den Godshonger gewaar werd
en 'die verveling die ten grond van elk menschenleven ligt', waarvan een Pascal
gewaagt. Het is nu eenmaal een feit dat men met zoo'n fijnheid en felheid van ziel
steiler verrukkingen en dieper donkerten meemaakt. Religieuze aanleg en het
religieuze leven, ernstig doorleefd, zal zulke vlagen eerder verfellen dan verstillen.
Men verfijnt zich niet straffeloos de ziel naar God toe. Dat mocht zelfs de altijd blije
Berchmans ervaren. Christus kruis wortelt wellicht ook in de diepten der natuur zelf.
De onbesproken 'heiligheid' van Pater Hopkins in 't gedrang brengen omdat zijn
levenslied in mineur eindigt, zal wel niet noodig zijn, voor wie begreep dat de alles
verwinnende vreugde der heiligen niet een zwakke vreugde is, maar de sterke en
paradoxale om de zwaarte zelf van het kruis.
En wellicht wierp de ziekte, in dat felle lijf, een steeds sterkere schaduw, die ook
de ziel kwam omdonkeren. In 1889, pas vijf en veertig jaar oud, stierf Pater Hopkins.
Hij was een heilig religieus geweest en een zonderling. Weldra zou ook dit beeld
van hem vergeten worden. Een groot dichter was onbekend gestorven. Alleen een
even onbekend uitgever had de gelegenheid gehad hem te miskennen.
Intusschen bracht de beroemde dichter Robert Bridges, zijn jeugdvriend, het tot
poët-laureate; maar een kostbaarder schat nog dan zijn eigen poëzie had hij in handen:
het handschrift van zijn vriend, die priester was, Jezuïet, en 'Marianist', en eilaas!
zoo'n wild dichter, vond Bridges. En hij wachtte, wachtte tot het publiek, naar zijn
meening, ontvankelijk zou worden. Hij wachtte dertig jaar, tot zijn eigen levensavond,
en besloot dan eindelijk tot een uitgave. Het was 1918.
De nalatenschap van Pater Hopkins verscheen, voorzichtig ingeleid door den ouden
poët-laureate. Aanvankelijk weinig reactie. Wellicht ware het zoo gebleven. Maar
er waren nog: de jongeren. Die jongere dichters, volgelingen van Whalt Whitman's
humanitarisme en vrije verzen, ontdekten bij Hopkins de fonkeling der nieuwheid.
Alles was daar: het 'sprong-rhythme' dynamischer dan hun dynamische verzen; de
geestelijke hartstocht even wars van romantiek als hun cerebraliteit,maar ruimer
hoog en wijd zingend, die synthetische kracht die het leven aankampt en herschept.
Die jonge Engelschen voelden er een oerechten Engelschman aan, die naar en uit
het beste van hun taal en verzen en dichterlijke traditie was gegroeid. Wat kon het
hun schelen of hij moeilijk was, of men herhaaldelijk den tekst moest herlezen, naar
den zin zoeken, zich afvragen of die onontwarbare éénsilbige woorden nu werkwoord,
naamwoord, bijwoord of adjectief waren. Zij luisterden naar een meesterlijke stem,
de stem van hun meester in de dichtkunst, den warmen, heeten, vurigmakenden klank
van onstilbaren hartstocht.
Zij deelden hun bewondering mee. Allen zijn het nu eens: de Engelsche literatuur,
zoo rijk aan groote dichters, werd een groot dichter rijker.
Een echt Engelsch dichter: hij is het opvallend. Het lijkt of al de oerkracht van dat
volk zich met een heerlijke en beheerschte rauwheid in hem uitspreekt, of al de
verfijning en vlugheid van gemoed, de dramatische
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snelheid en onbevangenheid van gevoelens in deze van kultuur doortrokken mensch
weer open en schoon blootkomt als in Shakespeare's wilden tijd. En tegelijk die echt
Engelsche fijnheid, zelfbeheersching, schuwheid en schaamtegevoel tegenover het
heiligdom der ziel, die in plotse, korte, magnifieke zetten het diepste en liefste als
het ware van zich afzegt.
Op andere nationale kenmerken, als die echt-Grieksche beheersching en naaktheid
in voornaamheid, dat volkomen harmonieerende van inhoud en vorm, kan gewezen.
Hopkins is Newman niet. Maar wie ze fijn aanvoelt, moet door dit Grieksch-Engelsche
worden getroffen. Als Newman doet denken aan Platoon, dan wijst Hopkins naar
Aischulos bij voorbeeld.
Op verdere nationale en bewust-nationale uitingen in de poëzie konden we wijzen.
Het hoeft niet. Maar wel moet nogmaals dit gezegd. Hoe echt Engelsch die Engelsche
Katholieken zijn. Newman, Chesterton, Hopkins: typen van hun volk! Mochten ze
symbolisch zijn voor een nieuwe katholieke toekomst. Want, indien ergens, is de
afval van Engeland bedroevend en verarmend geweest voor de kerk; aan geen natie
verloor het Katholicisme meer dan aan de Engelsche.
Misschien wordt Hopkins een band. Misschien is hij symbool voor de toekomst.
Zeker is hij een eeuwig en heugelijk symbool: voor de religieuze kracht, de geweldige
en ontzag-wekkende kracht waarmee Gods leven kan beleefd en, wat door de
modernen al te licht wordt vergeten, voor de paraatheid tot het offer en de
lijdensgelijkenis van den eenzamen mensch met den eenzamen Christus.
Deze laatste trek vooral treft in het leven van den modernen Jezuïet. Wellicht
wordt dit ook ons lot in een wereld die Christus vergeet, de vereenzaming met den
Goddelijken eenzame. Maar ook de wereld wordt nog, getuige Hopkins' roem,
overwonnen.
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De hofstede en het dorp in de kunst
door Prof. Dr Jozef Muls1
De geschiedenis, zooals wij die kennen, is er eene van oorlogsfeiten, van politieke
omwentelingen. Zij werd door stadsmenschen opgesteld. De groote historici zaten
in Athene, in Rome, in Byzantium, in Florence. Zij hebben de gebeurtenissen van
uit hun centrum bekeken. Zij hebben hun bakermat in de glorie gesteld. Zoo kennen
wij de macht en de pracht der steden. Wij weten weinig of niets van den boer. De
moderne grootsteden - Londen, Parijs, New-York, Berlijn, Moscou, Tokio - maken
nu nog de geschiedenis van de wereld. Zij zijn nu nog de bestendige haarden van
oorlog en omwenteling gebleven. De boer verandert niet, zoo min als het land. Hij
staat buiten en boven de politieke verwikkelingen. Hij ploegt onder de
bombardementen. Hij is en blijft onhandelbaar. Wellicht omdat hij eeuwig is.
De eerste en de oudste, in den vollen zin des woords vruchtbare menschenarbeid is
de landbouw. Elk menschelijk bedrijf was aanvankelijk met landbouw verbonden.
Het spinnen en weven, het timmeren en metselen gebeurden eerst voor eigen gebruik
en zijn veel later pas groot-industrie en massa-productie geworden. Zelfs handel was,
in zijn oorsprong, met veldarbeid en veeteelt verbonden. Het was uitwisseling in
natura, tot meer schaarsche ruilmiddelen, als edelmetaal en paarlen in gebruik
kwamen, die ten slotte het conventioneele papiergeld zijn geworden.
De bijbelsche oorsprong van den landbouw mag ons niet doen vergeten dat hij
wordt voorafgegaan door het bedrijf van de primitieve jagers- en visschersvolken,
waarvan de Noord-Amerikaansche Indianen en zekere Negerstammen ons nog een
denkbeeld kunnen geven. Maar zelfs in de voorhistorische tijden verzamelde de
vrouw vruchten en wortels en heeft wellicht den eersten moestuin, den eersten
boomgaard aangelegd.
De oudste betrekking met de aarde, als voedster van den mensch, is deze van de
trekkende herders-volken, waarvan de poëzie nog voortleeft in de gewijde
geschiedenis der Aartsvaders en hunne stammen uit het Heilig Land. Zij deden nog
niet aan landbouw, waar zij hunne kudden stuwden over de natuurlijke weiden. De
landbouw begint wanneer het nomadisch leven ophoudt en de mensch zich vestigt
in een streek om ze niet meer te verlaten.
Het Nieuwe Testament is dan ook van een heel anderen geest vervuld dan het
Oude. De parabelen voeren ons steeds te midden van een boerenbevolking, waar er
spraak is van het kaf en het koren, van het mostaard-zaad en den dorren vijgeboom,
van het verdronken kalf en de wijngaardeniers, van de bloemen, de vogelen, de
lelietjes der dalen, beeldspraak die bedacht is voor een volk met vaste woonplaats.

1

Van Prof. Dr Jozef Muls zal later een boek verschijnen getiteld De Boer in de Kunst, waarvan
de lezer in deze bladzijden reeds de inleiding en het vierde hoofdstuk vindt. N. v. d. R.
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De grootste cultuurvolken der oudheid, Egyptenaars, Grieken, Romeinen zijn
landbouwers geweest. Cultuur is overigens een derivaat van het latijnsche 'colere'
wat eigenlijk wil zeggen een veld met onverdroten vlijt ontginnen, bebouwen en
bewerken en wat slechts in afgeleiden zin beteekent een heel land bevorderen door
de ontwikkeling van zijn intellectueel leven, zijn godsdienst, zijn wijsbegeerte, zijn
wetenschap en zijn kunst.
De kunst van het land der Pharao's wordt als geen ander bepaald door de
bodemgesteldheid, de natuuruitzichten en het klimaat. De landbouwers, de 'fellah's',
zijn van de oudste dynastieën tot op onze dagen het hoofdbestanddeel geweest van
het Egyptisch volk. Zij hebben de eerste en de oudste beschaving bepaald, die vijftig
eeuwen heeft geduurd. Al wat er groeit en leeft in de door de oeroude overstroomingen
van den Nijl, altijd weer opnieuw, te midden der zandwoestijn herschapen oase, kan
terug gevonden worden in de vormen van de architectuur, de sculptuur en de
schildering. De lotusbloem, de papyrusstruik, de palmboom spelen een hoofdrol in
de Egyptische phantasie en ornamentiek. Zij werden verwerkt in de zuilen der tempels
en op de hooge zolderingen daarboven verbeeldden de gouden sterren en de gieren,
die er op wijd-uitgespreide vleugelen te zweven hingen, de blauwe hemelen der
woestijn. Isis beschermt met haar giervleugels den dooden Ramses III in zijn
sarcophaag, die in het Louvremuseum wordt bewaard. De wilde dieren van het Nijldal
en de woestijn hebben de Egyptische mythologie bepaald. Er waren goden met
menschengestalten en koppen van jakhalzen, valken, slangen, apen, skarabieën,
katten en krokodillen. In het museum van Caïro wordt het beeld van een
Nijlpaard-godin bewaard. Men ziet er ook een bas-relief uit de Ve Dynastie, ±
2750-2625, waar de god der zee en de god der granen afgewisseld worden met de
godinnen van het botten der bloemen, van de offerande en het geluk. Van de relief's
en de fresco's der mastaba's kan het werk van den akker en de veeteelt nog worden
afgelezen, met het bedrijf van de jagers en de visschers, de wevers en de spinners,
de bakkers en de metselaars, bezig aan alles wat voor eigen gebruik op een boerderij
noodig was. De gebaren van het bedrijf op den akker, het alaam dat erbij gebruikt
werd, zijn door de eeuwen niet veranderd. Egypte is door heel de antieke wereld de
grootste graanzolder van het Middellandsche Zee-gebied gebleven en de keizers van
Rome reserveerden deze provincie om de voedselvoorziening van de Eeuwige stad
te verzekeren. Door de koornuitdeelingen moest er voortdurend de armoede en de
misnoegdheid van het plebs worden te keer gegaan.
De zuiverste schepping van Hellas, de tempel, is niet anders dan de veredelde en
ontwikkelde vorm van het 'megaron', het eenvoudig Grieksche boerenhuis, zooals
het met zijn open voorkamer, gestut door houten zuilen, tusschen de verlengmuren,
nu nog overal op den buiten, in Griekenland kan worden gevonden. De akanthos, of
het dekblad van den bereklauw-bloesem, speelt in de Grieksche architectuur dezelfde
rol als de lotos in de Egyptische. De 'kalfdrager' in het Acropolis-museum van Athene,
de runders en de paarden van de Parthenon-fries, de Mukeensche stier, de koe van
Myron kunnen ons aan de veeteelt en de stoeterij van Griekenland herinneren. De
volksche kunst der Tanagra's vertoont ons vaak in kleine, soms karikaturale figuurtjes,
die vroolijk aandoen als de boertige personages uit de blijspelen van Aristophanes,
het landleven uit de Grieksche oudheid. Wij vinden het ook terug met den
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stier die door hem moest worden getemd, met de paarden van Diomedes,
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die door menschenvleesch werden gevoed. De Attische honing, de Attische olijfolie
waren beroemd in de oudheid, ook de zoete wijnen der Grieksche eilanden.
De Romeinen waren oorspronkelijk een volk van boeren met een technisch zeer
hoogstaand landbouwbedrijf, zooals blijkt uit de geschriften van de 'Scriptores rei
rusticae', van Cato, Varro, Columella, Palladius e.a. Lucius Quinctus Cincinatus werd
van achter zijn ploeg gehaald om dictator te worden uitgeroepen en zestien dagen
later, toen hij den vijand verslagen had, is hij naar zijn hoeve teruggekeerd. In de
'Mostra del Impero' werd de geschiedenis in beeld van het oude Rome zeer juist
ingezet met een ploeg. Italië heeft immer zijn kolonisten over heel de toen bekende
wereld uitgezonden. Het waren landbouwers. De legers die zich ergens wilden
vestigen, werden door den Senaat met groot grondbezit bedacht. De 'ridders', de
centurio's, de soldaten kregen van 29 tot 80 hectaren cadeau. De landelijke cultuur
der oude Republiek, die in 376 v. C. de agrarische wetten deed ontstaan, inhoudend
dat geen Romein meer dan 126 ha. land van 't staatsdomein bezitten mocht, is stilaan
een stadscultuur geworden, voortaan gevestigd op de uitpersing van het platteland.
Om Rome en de andere groote steden van het Rijk in het leven te houden, moesten
steeds nieuwe voedingsbodems worden bezet. In de eerste eeuw n. C. heeft Plinius
in zijn 'Natuurlijke Historie' nog uitvoerig over den antieken landbouw geschreven.
Er komt zelfs een handleiding over kunst-bemesting in voor. Sedert de IIe eeuw n.
C. bestond in het Romeinsche Rijk de erfelijke grond verplichting. Elke boer bleef
levenslang met zijn hofstede verbonden en de eerstgeborene mannelijke erf moest
zijn taak overnemen. Om de inning van de belastingen en de werving van de soldaten
te verzekeren waren de lati-fundii-bezitters en de groote rijks-pachters tot stand
gekomen. Zij deden de noodzakelijke heffingen bij hun boeren. Vele van de schijnbaar
middeleeuwsche onder den boerenstand van West-Europa heerschende toestanden
en verhoudingen zijn eigenlijk van Romeinschen oorsprong.
Heel de middeleeuwsche beschaving, zooals die haar eerste vestiging kent met
het Rijk van Karel de Groote heeft een agrarischen achtergrond met de kroondomeinen
en de ontzaglijke ontginningen door de kloosters en wij zullen straks zien hoe de
romaansche domkerk en de gothische cathedralen verband houden met de boer en
architectuur en den oorspronkelijken landelijken houtbouw, te midden van de
uitgestrekte wouden die toen Europa nog overdekten.
Wanneer alle groote cultuurvolken in den aanvang landbouwers zijn geweest,
wanneer de architectuur der indrukwekkendste tempels den boom en de korenhalm
heeft nagebootst, wanneer in het bosch de eerste architectonische perspektieven zijn
gevonden, dan gaat men denken aan den ouden adel van den boer, aan de vele
wetenschappen die uit zijn arbeid op den akker, uit zijn omgang met de dieren zijn
geboden. Hij kende de opkomst en den ondergang der sterrebeelden. Planten en
zaaien, oogsten en maaien, de bevruchting van de beesten stonden ermede in
betrekking. Onze klokken en kalenders hebben die kennis nutteloos gemaakt. Wat
zich aan astronomische belangstelling ontwikkeld had, werd voortaan als overbodig
verwaarloosd. Buiten vaklieden en geleerden is nagenoeg eenieder onverschillig
geworden voor sterrekunde. De empirische wetenschap van den boer ging verloren.
Wanneer de Nijl het Egyptische dal, elk jaar, over mijlen en mijlen onder een gelijke
laag bevruchtend slijk bedolf, dan moesten telkens weer de akkers worden gemeten
en afgebakend. Daaruit zijn
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de vormleer en de wiskunde ontstaan. Wij vinden die empirische wetenschappen
terug in de regelmatige figuren die de stammen in een boomgaard, het plantsoen in
een moestuin gaan vormen, door de afstanden waarop zij geplant worden. De
veldverdeelingen, zooals zij lagen rond de primitieve dorpsgemeenschappen of
marken, zooals zij door de latere ontginningen rond de hofsteden zijn ontstaan en
haast onveranderd zijn gebleven tot op onze dagen, veronderstellen een landmeten
dat op ervaring berust, lang vóór de instrumenten die daartoe vandaag gebruikt
worden. De boeren-architectuur die wij door de geschiedenis van de kerkelijke,
burgerlijke en militaire stijlen hebben vergeten, heeft van de vroegste tijden tot in
de XVIIIe eeuw een schoonheid verwezenlijkt, waarvan wij pas bewust worden,
wanneer zij op het punt staan te vergaan. Wij kennen de architecten van kerken,
paleizen en kasteelen, maar de bouwers van schuren, stallen en boerenhuizen zijn
naamloos gebleven. De uiterlijke vormen en de innerlijke structuur zijn vaak zoo
indrukwekkend dat wij zouden kunnen spreken van de tempels van den arbeid, zooals
wij spreken van den tempel Gods. Wat er nog van over is gebleven in Europa zou
moeten worden bewaard en beschermd. Het zijn cultuurmonumenten die niet meer
zullen worden opgericht. Zij waren wild en primitief, stug en juist, niets te veel, alles
voor het nut, in akkoord met het land en de seizoenen, met de zon en den regen, den
wind en den sneeuw.
In de XIVe eeuw kwam uit Engeland dat gevleugeld woord: 'Toen Adam spitte en
Eva spon, waar was dan zeg de adeldom!' Het vond weerklank over heel Europa, als
de fiere getuigenis van het bewustzijn bij de boeren, dat zij den oudsten adel
vertegenwoordigden en alle andere standen eigenlijk van het werk hunner handen
leefden.
Wel zijn de boeren niet altijd zelfstandige ondernemers geweest. In de antieke
wereld waren zij slaven en in de Middeleeuwen doorgaans lijfeigenen. Dat zijn zij
tot in de XIXe eeuw in Rusland en onder zekere voorwaarden ook in Duitschland
gebleven. Zij werden verkocht met den grond en waren min of meer aan de willekeur
van de landeigenaars onderworpen. De Noordermensch is aanvankelijk vrij geweest.
Het contact met de machtsgebieden van de Middellandsche Zee heeft daar verandering
in gebracht en heeren tegenover knechten gesteld. Zwitserland en de Nederlanden
zijn bij uitnemendheid de gebieden der groote en vrije boeren. In Neder-Saksen en
Westfalen, door zeden, gewoonten en taal nauw verwant met de Nederlanden, wist
de boer meestal zijn zelfstandigheid te bewaren. Ook in Beieren, met zijn van uit
den baroktijd zoo volksche geestelijkheid. Het landelijk leven was er van godsdienst
doordeesemd. De schoonheid van de hofsteden, de rijkdom en de kleurigheid van
de boerendracht en, zijn er tot op onze dagen blijven voortbestaan. Het is voor de
karaktervorming van den Nederlandschen mensch van het allergrootste belang geweest
dat het overwegend deel der bevolking, dat der boeren, van de vroegste tijden af vrij
is geweest. Zij hebben met de onafhankelijke boeren van Neder-Saksen, Westfalen,
Dithmar, Beieren en Zwitserland het wezen van den Europeeschen mensch bepaald.
Het tijdvak van de ijzerenwegen en de autostraden heeft een grondige verandering
gebracht in het wezen van den boer. Hij is welstellender geworden, hij heeft aan
zelfbewustheid, inzicht en algemeene ontwikkeling gewonnen. Hij heeft zijn dagblad,
zijn leesbibliotheek en, in Holland, op menige hoeve zelfs een
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spoorweg en de bus. De landelijke bevolking geniet van de stedelijke cultuur en de
stedelijke amusementen. De bioscoop en de radio zijn naar den buiten gekomen en
brengen de vroeger afgezonderde menschen voortdurend in contact met het universeele
gebeuren.
De industrialisatie van landbouw en veeteelt, boomgaard en moestuin, neerhof en
imkerbedrijf, heeft veel van de landelijke poëzie doen verloren gaan. Vele groote
boerderijen zijn niets meer dan vleesch- en zuivelfabrieken. De machines hebben de
eeuwenoude gebaren van den ploeger, den zaaier, den pikker in vele streken doen
vergeten.
Het ergste is echter de verburgerlijking van den boer, de verstedelijking van den
buiten. De heerlijkste landschappen, door het werk van den boer tot stand gebracht,
loopen gevaar van door de tentaculaire stad gehavend en vernield te worden. In
Frankrijk moest de noodkreet worden geslaakt: Terug naar de aarde! En niemand
schijnt ervan bewust dat er met de boeren een oud volk aan het sterven is. De
algemeen gangbare kunsthistorische opvatting der cultuur heeft zich nooit met den
boer bezig gehouden. De wetenschap die er thans belang in stelt heet folklore. Zij
verzamelt kleederdrachten, huisraad en gereedschap. Het zijn prestaties zonder eenige
zedelijke bekommernis. De hoofdzaak wordt uit het oog verloren: den weg wijzen
tot het behoud van een levensadel, den grondslag leggen voor zijn mogelijke
opstanding. De landbouwscholen zelf streven louter materialistische doeleinden na.
Het gaat om productie en niet om de geestelijke vorming van een stand. Met agrarische
economie schijnt alles gezegd en er wordt niet gedacht aan het menschelijk bestaan
van dezen die er zich mee bezig houden en in het verleden bewezen hebben wat zij
voor zich zelf en de algemeene beschaving vermochten.
De louter economische opvatting van den landbouw en zijn massaproductie maakt
afzetgebieden en invloedssferen noodzakelijk over de grenzen van het eigen land.
Er wordt van levensruimte gesproken in een Rijk waar nog geen honderd vijftig
menschen per vierkante kilometer wonen, wanneer er in België drie honderd op
dezelfde oppervlakte verblijven. Nationale grootspraak en rassenhaat worden
verkondigd. De volken worden voor den oorlog opgeleid. Milliarden en milliarden
worden daarvoor uitgegeven. De meest-drukkende belastingen worden aanvaard met
het oog op het voorgespiegelde resultaat: machtsuitbreiding, overheersching van de
wereld.
Door het uitschakelen van deze enorme verliesposten, zouden onberekenbare
middelen ter beschikking komen te staan. De cultureele energie van den mensch zou
tot uiterste spanning kunnen worden gebracht en tewerkgesteld om de natuurlijke
voorwaarden van ons bestaan, om ons levensgeluk te verzekeren. De ware cultuur
wordt steeds in het gedrang gebracht door de economische opvatting van de
menschelijke bedrijvigheid. Cultuur is wat anders dan geldgewin, technische
vooruitgang en mechanisatie van den arbeid, zij moet het heele leven omvatten. Het
gaat niet om systemen, maar om de menschheid. Het leven van de ziel moet worden
ontgonnen, de diepe wereld van het gemoed. Waar bleef de innerlijke mensch beter
bewaard dan bij den boer, die in voortdurend contact staat met de natuur en de
krachten van het heelal? Hij die door zwaren arbeid voor den winter moet zorgen en
dan de rust kent van het napeinzen, het bewustworden, het geweten. Dat is heel wat
anders dan machtsidealen van wereldverovering.
Het zou eens mogen onderzocht worden of de landhonger die de Euro-
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peeërs dreef tot de onderwerping van oude cultuurvolken om er koloniën van te
maken, hun niet verhinderd heeft de eigen cultuur verder uit te bouwen. Het was zoo
gemakkelijk minder vermechaniseerde menschen door de techniek te overtroeven.
Zoo is de afgoderij van de machine ontstaan en de verdwazing van de wereld.
Het is het doel van dit geschrift weer de aandacht te vestigen op het leven van den
boer zooals het door de eeuwen heen tot uiting is gekomen in eigen kunst en
honderden van kunstenaars heeft geïnspireerd. Wellicht kan het bijdragen tot het
instandhouden van wat de oude boeren-cultuur ons nog heeft overgeleverd. Maar
wij willen niet alleen bewaren en onze landschappen voor verdere schennis behoeden.
Wij verlangen ook den adel van het boerenleven in het licht te stellen. Zoo vele
menschen weten niets meer van de natuur, van de kracht en de vruchtbaarheid der
aarde. Zij zijn ervan een deel en moeten weer met haar in betrekking gebracht worden.
Deze toenadering zal hun belevingsvermogen vergrooten en zij zullen den wansmaak
aanvoelen van wat de stad aan den buiten toevoegt.
In de boeren-hofstede heeft de natuur altijd haar rol gespeeld. Zij ontstond uit
verschillende deelen: het huis, de stal, de schuur, de wagenberg. De schuur is hoog
om den oogst te bergen, de poort is groot om de volgeladen wagens door te laten.
De stadsche villa die in de buurt wordt opgericht is een vloek in het aanschijn van
het landschap en kan er nooit in opgenomen worden. De moderne stedebouw
verwezenlijkt fabrieken om te eten en te slapen. Het zijn daden van geweld waardoor
de aarde wordt verkracht. De vergelijking van de door den arbeid van den boer
geschapen velden en de onbenullige tuinplantsoenen van den stedeling doet ons
bewust worden van de schennis die op het uitzicht der natuur wordt gepleegd. Wat
baten al die mengsels van boomsoorten rond sierlijk gebogen graspleintjes, wanneer
zij den mensch niets van dat zuivere natuurgevoel geven dat door boerenakkers tot
ons komt? De boer weet hoe de boomen traag groeien, hoe zij lucht en ruimte noodig
hebben om hun kruinen uit te zetten. Hij plant de wilgen en de populieren langs de
veldkanten en de grachten waar zij het overtollige water zuigen uit den grond. Zij
volgen de oevers van beken en rivieren, de dijken van de stroomen. De linden, de
beuken, de eiken staan in lanen langs de wegen of als wachters voor de hofstede.
Zoo bereikt de boer een heel wat indrukwekkender en tevens goedkooper resultaat
dan de tuinarchitect met zijn boomententoonstelling in een park. Uit het werkgebied
van den boer valt altijd veel te leeren. Niet de parken vormen het schoone uitzicht
van een land, maar wel zijn velden en weiden, bosschen en beemden met hunne
bodemvaste beplanting en de dorpen die er verspreid liggen over de heuvelen en in
de vlakte en de windmolens die er draaien op de kouters. Zij zijn het werk van den
boer. Dat is heel wat beter dan alle steedsche gekunstelheid op den buiten.
De aandacht vestigen op die schoonheid is liefde wekken voor den vadergrond.
De hoofdbezigheid van de wereldbevolking blijft landbouw. De ijzeren-wegen,
de fabrieken, de monstersteden hebben den tuin die de aardplaneet is niet geheel
verwoest. Jaar aan jaar scheurt de boer opnieuw den grond met zijn ploeg om er te
planten en te zaaien. Hij moet bewust blijven of worden van den adel van zijn taak
die eeuwig is: de voedselvoorziening van den mensch.
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Een dorp bestaat uit boerenwoonsten, bedrijfsgebouwen, een gemeentehuis en een
kerk. Het woonhuis en de bedrijfsgebouwen waren in vroeger tijd steeds met elkaar
vergroeid. Zij vormden de boerderij, de hofstede. Zoolang de innerlijke verbondenheid
van den boer met zijn werk bleef bestaan, was ook de eenheid tusschen woonst- en
bedrijfsgelegenheid verzekerd. De eenvoud en de doelmatigheid in de opvatting van
den bouw brachten van zelf de schoonheid tot stand. Door de geleidelijke
verburgerlijking van den boer, is hij zijn huis als een stadswoning gaan opvatten. Er
was geen samenhang meer met den stal en de schuur. Indien deze nog hun karakter
bewaarden, dan is de woonst stijlloos en onooglijk geworden.
De schoonheid van het dorp komt voort uit de samenscholing van eenvoudige
gebouwen rond een kerk. Het geheel is de afspiegeling van de dorpsgemeenschap.
De huizen waar de menschen wonen, de stallen waar de dieren staan, de schuren
waar de oogst bewaard wordt, hebben een eigen ernst en ingetogenheid. Men zou ze
rein en heilig willen verklaren. De kerk stelt de betrekking daar tusschen den hemel
en de aarde, het werk op de akkers en de vruchten die er gedijen en de zegen die van
boven moet komen. Van op een hooge plaats, terpen of vluchtheuvels in de
waterlanden beheerscht zij alles krachtens haar geestelijk doel, het gemeenschappelijk
gebed van het dorp.
Wat de oude plattelandsche bouwkunst verwezenlijkt heeft, valt tot geen bepaalden
stijl terug te brengen. In de tafereelen van Bruegel komen er hoeven voor, die wij
nu nog in het Brabantsche landschap kunnen ontmoeten, zonder dat hun jaartal met
de dateering van het schilderij overeenstemt. Er is ook geen noodzakelijke betrekking
tusschen de boerenbouwkunst en de elkaar opvolgende bekende stijlen, als
Romaansch, Gothisch, Renaissance, Barok en Roccoco. Die stijlen kunnen wij
erkennen aan het kasteel, dat het platteland beheerscht. Indien de schuur van 'Ter
Doest' gothisch mag genoemd worden, omdat zij eens deel heeft uitgemaakt van een
abdij-complex, dat in de middeleeuwen tot stand. kwam, dan zijn de Saksische
hallenwoningen, de Noord-Hollandsche stelphoeven, de Zeeuwsch-Vlaamsche
boerderijen aan geen stijl of geen tijd gebonden. Het zijn scheppingen van een
onofficieele bouwkunst, sedert eeuwen voortgezet en zonder datum. Zij volgen hun
eigen wet. Zij zijn het product van een gemeenschap, zij werden gebouwd naar een
door de eeuwen heen overgeleverd standaard-type, dat door eenieder op zijn tijd
opnieuw en onveranderd kan worden gebruikt.
De boerenbouwkunst is het beste bewijs van het bestaan van een boerencultuur,
even groot en schoon als de cultuur van de élite die de officieele monumenten deed
ontstaan. Zij kan ons wellicht grooter en schooner voorkomen, omdat zij den
levensstijl uitdrukt van eenvoudige naturen, spontaner en oprechter dan het bij
'beschaafde' menschen het geval is. Zoo kunnen wij aan de scheppingen van een
Duccio of een Giotto de voorkeur geven boven die van een Michel-angelo, omdat
alle primitieve uitingen een bekoorlijkheid bezitten, die de van gedachten zware, en
van vorm volmaakte werken van meer gecompliceerde enkelingen moeten missen.
Het doel van alle bouwkunst is het scheppen van ruimten. Deze die de boer bedacht,
voor eigen woonst, huisvesting der dieren, bergen van de vruchten der aarde, zijn
door het uitsluitend beoogen van de directe doelmatigheid tot schoonheid gekomen.
Dat aesthetisch resultaat moet ons niet verwonderen, wanneer men bedenkt dat het
boerenvolk geen proletariaat was, maar een gemeenschap die dezelfde
maatschappelijke
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en geestelijke belangen had, geen religieuze verdeeldheid kende en door geen
ideologische tegenstellingen verscheurd werd. Het leven op een boerderij bracht wat
anders dan boekengeleerdheid, die door diploma's wordt erkend. Toen het
landbouwbedrijf nog niet ontaard was in de melken vleeschfabrieken van thans, was
de boer handig in de vele dingen voor eigen levensbehoeften. Naast zijn arbeid op
het veld en in den stal, wist hij van houtsnijden, weven en spinnen. Hij had nog geen
vrijen tijd te dooden, in de bioscoop en op de sportvelden. Er viel steeds wat anders
te doen: met primitief, maar uitstekend gereedschap, werkte hij om te leven en kende
de arbeidsvreugde, die steeds aan het scheppen van schoonheid ten grondslag ligt.
De vroegere dorpen hadden hun gemeenschappelijk bezit aan bosschen, weiden
en moerland, waar ieder markgenoot het vruchtgebruik van bezat. Daartoe behoorde
ook de kerk en de school met haar onderwijzer-koster. Dat gemenschapelijk bezit
heft stofelijken gestelijke normen doen ontstaan, het algemeen aanvaard teeken van
volkscultuur. Door de landelijke samenhoorigheid werden bovendien tradities levendig
gehouden voor de kinderen en hun spel, voor de rijpere jeugd en haar
liefdeverhoudingen, voor de ouden van dagen, bij leven en sterven. Die tradities
waren gegrondvest op het geloof. Door het modern verkeer - treinen,
buurtspoorwegen, bussen en ook wel de eigen auto-wagen - is de aanraking met de
stad ontstaan en heeft het dorp zijn beteekenis als gesloten centrum van boerenleven
verloren.
De plattelandsbouwkunst varieert volgens het aardrijkskundig beeld eener streek.
Een andere bodemgesteldheid brengt verschil in de bedrijfsuitoefening en de
levenswijze. Er zijn kleiboeren en zandboeren. Waar er gevaar voor hoog water
bestond werden de dorpen op terpen gebouwd. Elders ontstonden zij rond een 'brink'
of plein. Zij kunnen lang uitgestrekt liggen langs een steenweg, dan is het
bedrijfsgedeelte naar de baan toe gelegen en het woonhuis er van af. Wanneer een
kanaal of rivier den aanleg bepaalt, dan staan de woonhuizen op den dijk en liggen
de bedrijfsgebouwen er achter. Waar de landbouw overheerscht zijn er boerderijen
met groote schuren, waar aan veeteelt wordt gedaan, gaan de stallen domineeren.
Landbouw, veeteelt en pluimvee samen geven weer aanleiding tot bijgebouwen. Het
kaasbedrijf vereischt kelders. Altijd en overal wordt er naar een zoo gemakkelijk
mogelijk contact met de akkers en de weilanden gestreefd1..
Het zijn de hofsteden die de landschappen onder elkaar doen verschillen. Zij
bepalen er het uitzicht van. De polders van Veurne-Ambacht of Zeeland of langs de
Beneden-Schelde, van Antwerpen uit, zouden een oogenblik, met hun eindelooze en
haast boomlooze vlakten, van glimmende grachten en kanalen doortrokken, aan de
Delta van den Nijl kunnen doen denken, wanneer de indrukwekkende groote
boerderijen met haar machtige schuren, ons niet duidelijk maakten dat wij in
Vlaanderen zijn. Zij liggen vereenzaamd met complexen soms van zes tot acht
gebouwen, te midden der bebouwde akkers. Door deze vereenzaming ontstond het
gesloten leven van den boer, ver van de stad en ver zelfs van het dorp.
In Haspengouw daarentegen, in het land van de rijke graan- en bieten-

1.

Cl. V. TRÉFOIS, De bouw der Boerenhoven in de Zuidelijke Nederlanden, Antwerpen, 1941;
M.H. LEFÈVRE, L'habitat rural en Belgique, Luik, 1926; Jan JANS, Volkscultuur en
Bouwkunst, Amsterdam, 1938.
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oogsten, zijn de vele groote hoeven in het dorp geconcentreerd. De naakte roode
blinde muren van baksteen, met de ruime inrijpoort, wekken den indruk van de
landbouw-fabriek. Het woonhuis, de stallen en de schuren liggen rond het middenhof
met den mesthoop. Er staan soms boomen als wachters voor de poort en het zijn de
eenige die geduld worden in de onafzienbare bebouwde vlakte, waar de schaduw
den wasdom van de veldvruchten zou verhinderen. Buiten het dorp liggen de akkers,
eenzaam, zonder eenige woonst. De Limburgsche hofstede heeft, aan de straat, onder
een hooger rijzend geveldeel, een groote dubbele inrijpoort, die toegang geeft tot het
binnenhof, waarrond de bedrijfsgebouwen en de woonst. Bij kleinere boerderijen en
landarbeiderswoningen komt de vakwerkbouw nog voor: een eiken geraamte, op
baksteenen fundeering, wordt met muren van leem ingevuld en niet stroo of pannen
gedekt. In de Brabantsche hofstede staan de gebouwen los van elkaar, maar in een
omheining. Zij liggen ook afgezonderd te midden hunner velden of zijn verzameld
in gehuchten. Soms ligt de Brabantsche hoeve langs de straat, met groote inrijpoort
in den zijgevel naar den weg toegekeerd. Het land van Herve is bekend om zijn
veeteelt-hoeven, die gelegen zijn te midden van weiden en omhaagde boomgaarden.
In Waasland zijn de boerderijen langs de wegen verspreid. Ook in de Kempen liggen
zij langs de baan of schuilen in gehuchten. De oude typen zijn met stroo gedekt en
vertoonen van binnen nog keukens met 'draaipalen' die het beestenvoeder, van den
haard waar het gekookt werd, naar den stal toe draaien. De Picardische hoeve heeft
een binnenhof met aan elkaar gesloten gebouwen. In Vlaanderen liggen de
boerenerven grillig verspreid over de groote vlakte. De grootere zijn uit onafhankelijke
deelen, zonder veel orde, naast elkaar samengesteld. Het gezicht van op den
Kemmelberg is merkwaardig: geen dorpen maar ontelbaar over weiden en velden
verspreide hofsteden en landarbeiderswoningen. In Overijsel vinden wij nog de oude
'Los Hoes' hoeve en het halletype. In Franeker, in Friesland is het type blijven
voortbestaan van de oude Friesche bouwboerderij, met enorme viervlakkige
pyramidevormige stroodaken, op lage muren. In Noord-Holland staan de zoogenaamde
stelphoeven. In kleurigheid gaat er niets boven de Stanhorster en Volendamsche
huisjes. Zij zijn in harmonie met de bonte kleederdrachten van de bewoners.
Dit zijn slechts enkele voorbeelden, in de Nederlanden gekozen. Het zou ons te
ver leiden ze tot alle landbouwstreken van Europa uit te breiden. Want Westfalen,
Beieren, Saksen, Hongarije, Finland, Rusland, hebben naast enkele verwante typen
weer heel nieuwe standaarden. Het type van alle Europeesche hofsteden te bepalen,
ligt op het gebied van de menschelijke aardrijkskunde.
Wij willen thans nagaan hoe de dorpen, de gehuchten, de afzonderlijke boerderijen
in de meesterwerken van de schilders zijn terug te vinden. Wij zullen het eeuwige
dorp, de onveranderbare schuur, de traditioneele wind- en watermolens, van de
vroegste miniaturen, over Bruegel, Rubens, Hobbema en Ruysdael tot op onze dagen
kunnen herkennen.
Op het Januaribeeld in het getijdenboek van O.L.V. van Hennessy komt een boerderij
voor met een spinnende vrouw. De 'Hausbuchmeister' heeft op een driedubbelblad
van het 'Hausbuch', waar hij de vreugde en het leed van het ridderlijk en het landelijk
legen illustreert, een gehucht met kleine arbeiderswoningen, in afrasteringen van
teenen, bij een kerkje en watermolen verbeld. Het is gelegen an den voet van en
burcht,
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op een rotshoogte en doet veronderstellen dat wij hier met woonsten van laten of
lijfeigenen te doen hebben.
De werken van Memling zijn in de eerste plaats madonna's met het kindje,
madonna's op den troon, omringd van heiligen, engelen en donateurs en afzonderlijke
portretten. Maar telkens is de achtergrond een landschap, dat zich eindeloos verdiept,
onder bleek-blauwen hemel. Hoe mystiek die landschappen ook mogen wezen, zij
zijn samengesteld uit realistisch waargenomen bestanddeelen. Wat de meester door
zijn gangen en wegen, over berg en dal, langs stroom en rivier had gezien, heeft hij
weten te benuttigen. In het verre geheuvelde of vlakke land liggen de vereenzaamde
hofsteden. Zij vormen doorgaans een tegenhanger met het kasteel. Zij zijn in
vakwerkbouw en met stroo of riet gedekt. Een kerktoren steekt er boven uit en laat
het verder liggend dorp vermoeden. Men kan het nagaan achter de 'tronende Madonna
met de musiceerende engelen' in de Uffizzi, achter het portret van Willem Moreel
en zijn zonen op een zijluik van de Christophorus-triptiek, achter de Madonna te
Berlijn. Wanneer wij met aandacht den achtergrond der 'Madonna van Jakob Floreins'
in de Louvre onderzoeken, dan zien wij links een kasteel met een ruiter die er op een
wit paard aangereden komt en rechts een hoeve, waar een boerin voor de deur staat
en runderen te grazen loopen in de weide. In het doorloopend panorama, waar de
verschillende tafereelen zijn ondergebracht der 'Vreugden van Maria', wordt
Bethlehem als een Vlaamsch dorp verbeeld, met huisjes, stallen en schuren in
vakwerkbouw. De pikkers zijn aan 't werk in het blonde koren en de zaaier stapt
reeds over het omgeploegde veld. Een landelijk huis komt ook voor achter het
'Damesportret' in de Louvre.
Bij Patenier, in de uit zoovele verschillende bestanddeelen samengebrachte
landschappen achter 'De Rust op de Vlucht naar Egypte' of 'De Verzoeking van Sint
Antonius' kunnen wij afzonderlijke boerenerven, stallen en schuren ontdekken. Soms
is het bedrijf op den akker aan den gang: korenvelden worden gepikt, het
versch-omgeploegde land wordt bezaaid en geëgd. Hoe exotisch de afwisselende
gezichten, met rotspartijen en ravijnen ook mogen wezen, de landelijke architecturen
die ze bevolken zijn uit de Nederlanden, met hun baksteenen trapgeveltjes, hun
vakwerkbouw en hun rieten daken. Soms, als in 'De vlucht naar Egypte', in het
Antwerpsch museum, scholen de huisjes samen in een gehucht, omgeven van
meerschen en bebouwde akkers.
Bij Bruegel vindt men haast documentaire afbeeldingen van landelijke
architecturen, in zijn teekeningen en gravuren. Merkwaardig is, onder dit opzicht de
reeks die in 1559 bij Hier. Cock werd uitgegeven. Zij bevat 'vele ende seer fraeye
ghelegentheden van diversche dorpinghen, hoeven, velden, straten en dyer ghelycken',
'met allerhande beestkens verciert, al te samen gheconterfeyt naer dieven, ende meest
rontom Antwerpen ghelegen synde'. Wanneer de meester naar Brussel was gaan
wonen, dan zocht hij de motieven van hofsteden, schuren, kerken, kroegen, meer in
zijn onmiddellijke nieuwe omgeving, te Molenbeek, Dilbeek, Sint Martens Bodegem,
Sint Ulrichs-kapelle, zooals hij ze vroeger in de Antwerpsche Kempen had
nageteekend.
In het 'Stroomlandschap' met zaaiende boer zien wij over een heuvelachtig bebouwd
land de huizingen verspreid liggen. Zij zijn in vakwerk en met riet bedekt. Men
bemerkt er een typische kempische 'dwarsschuur', met verhoogden inrij in de lage
muren van leem. De erven vormen een
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gehucht of dorpsgemeenschap. Zij zijn met houtgewas omringd. De wegen leiden
naar de dorpskerk die lager bij den stroom gelegen is. Daar ligt nog een hoeve te
midden van weiden met grazend vee.
In zijn 'Verzoeking van Sint Antonius' zijn de landelijke huisjes en hutten behekst.
Rook en vuur komen uit de dorpskerk op een landtong gebouwd.
In 'De Spreekwoorden' te Berlijn vinden wij een dorpsche afspanning, groot en
uitvoerig op het voorplan weergegeven. Het is een vakwerkbouw, onder een dak van
roode tegels. Langs een kant staat de wagenberg open. Het geheel moet dienen om
in deuren en vensters, in kamers en op het dak de verbeeldingen van de vele spreuken
onder te brengen.
Terzij van de stad waar 'De Kinderspelen' zijn voorgesteld, ligt over een rivier, te
midden van groene beemden, een gehucht van boerenhuizen. Enorme daken en
schuren worden zichtbaar door de kruinen der boomen.
Waar de huizenzee naast den 'Babeltoren' uitloopt in den buiten, staan er schuren,
boeren-hutten en een hofstede. Men vindt ze ook buiten de muren van de verre stad,
links op het schilderij, 'De Kruisdraging Christi'. Het is de zoogenoemde 'byvanc'
waar de hagepoorters woonden.
Het stuk 'De Jagers in den sneeuw' geeft een panoramisch gezicht op verre dorpen
in de witte wintervlakte, zooals Bruegel ze zag van op een hoogte boven het Zennedal.
De heuvel van waar de jagers met hun honden neerdalen, schijnt het uiteinde, van
een dorp te zijn. Men ziet nog den gevel van de kroeg, 'In den Hert', waarvoor het
vuurtje wordt gestookt. Wat lager liggen nog enkele hoeven en schuren. Dan begint
het dal met de toegevroren vijvers en de wentelende rivier. Een steenweg voert naar
een gehucht met toegesneeuwde huizingen rond een kerk. Een vrachtwagen met
takkenbosschen wordt er door een tweespan voortgetrokken. Overal verrijzen de
bekende viervlakkige pyramide-vormige rieten daken. Trapgevels van boerenwoonsten
steken erboven uit. Alle schoorsteenen rooken, teken van het alomtegenwoordig
leven in de schijnbaar ingedommelde boerenwereld. Er is brand ontstaan in een
verafgelegen boerderij. Met ladders komen buren van alle kanten aanzetten om te
blusschen. Tot in de verste verte liggen nog huizen achter het takwerk van doode
winterboomen verscholen.
Neerwaarts van den heuvel waar de houthakkers bezig zijn in een boschje van
wilgentronken, op het stuk, 'De Duistere Dag', te Weenen is er een typisch gehucht
van dicht bij elkaar schuilende huizen en schuren rond een kleine kapel. Er zijn er
met bruin, geel en rood aangestreken gevels. De daken van riet, groen bemost, steken
er boven uit. De hut op het voorplan is een vakwerkbouw met wit en geel geschilderde
muren onder rieten dak.
In de 'Hooioogst' ligt het dorp op de hoogte rond den groenen driehoek van een
'brink'. Aan een kant staan de boerenwoonsten, aan den andere de kerk en men
vermoedt er de pastorie, met haar trapgeveltjes en tegeldak. Het kan worden nagegaan
hoe rond het dorp, de lappen grond op het bosch werden gewonnen. Lager in het dal
liggen nog overal boerderijen verspreid, met rose en geel-aangestreken gevels en
grijs-blauw bemoste rieten daken.
In den 'Korenoogst' verrijst de dorpskerk op den heuvel, waar het pikken aan den
gang is. Tusschen de boomenkruinen door, vallen de afzonderlijke huizen en schuren
te vermoeden. Door het dal loopt een veldweg naar een kasteel met ronden toren. Er
naast ligt de Meierij met de hutten
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die er afhankelijk van zijn. In de verte, naar de zee toe verschijnt nog een kerktoren
van een ander gehucht. Het zijn wellicht visschers of schippers die er wonen. Er zijn
masten en schepen te zien.
Dezelfde boerenhuizen en kerkjes liggen, kleintjes, verspreid in de landschappen
van den 'Terugkeer der Kudde', het 'Wintergezicht met schaverdijners en vogelenklem',
de 'Aanbidding der Koningen in den sneeuw', de 'Ekster op de galg', den 'Bruiloftsdans'
en den 'Bruiloftstoet'.
Het meest typisch voorbeeld van dorpsaanleg vinden wij in de 'Bethlehemsche
Kindermoord'. Het ligt met zijn huizingen rond een 'brink' of open plein, met vooraan
de gemeenschappelijke drinkplaats voor de dieren. Rechts ziet men de herberg, 'In
de Ster', verder, links en rechts en in de diepte staan de huizen, de stallen en de
schuren onder hunne hooge, vlakke daken, die nu met sneeuw bedekt zijn. Een beek
loopt achter de huizen door. Een brug met steenen bogen voert er over naar de kerk
en de statiger huizen van de rijke boeren.
Het dorp van 'De Optelling te Bethlehem' is door een waterloop gescheiden. De
betrekking tusschen de beide deelen wordt door een veerpont verzekerd, die nu
vastgevroren ligt. Links over het water is de kerk met enkele huisjes, rechts het
dorpsplein met de herberg, 'In de Kroon', waar de volksoptelling gebeurt. De verder
gelegen huizen en schuren schijnen leeg en verlaten. Zoo is ook het bouwvallig slot,
teeken van het vroeger domaniaal bezit van deze gemeente, maar dat ook verloren
ging in dezen tijd van economischen ondergang. Er wordt een nieuwe vakwerkbouw
getimmerd. Het leven gaat voort te midden van de puinen. Het dorp bezit nog een
bijzonderheid: de kluis van een melaatsche, die zijn ratel doet gaan om mondkost te
vragen.
In de 'Parabel der Blinden' is het de dorpskerk die opvalt. Zij staat met haar slanke
spil in de diepte van een weiland, waar een herder ganzen hoedt en vee te grazen
loopt of komt drinken bij een beek. Tusschen de boomen links steken de toppen uit
van rieten daken en kunnen wij hofsteden vermoeden.
Achter den 'Nestenroover', in het open landschap met de plassen zien wij een
typische 'Friesche' hoeve en terzij een schuur en een stal, waar de paarden juist binnen
loopen. De rieten daken hebben den pyramide-vorm en rijzen schuin en hoog boven
de lage muren.
In de Duitsche kunst van de XVe en XVIe eeuw vinden wij in de achtergronden
van altaartafels voorstellingen van dorpen en hofsteden. Zoo op het altaar in Breslau,
en in het waterlandschap met vijverhuisje uit 'Het Vizioen van Sint Bernardus', in
het Germanisches Museum te Nurenberg, beide stukken van de hand van Hans
Pleidenwurf.
Dürer heeft in de omgeving van zijn stad natuurgetrouwe schetsen gemaakt van
dorpen in vakwerkbouw, samenscholing van hooge rieten daken. Zoo ontstonden
ook fijne aquarellen van vijverhuizen te midden groene meerschen. Hij schilderde
een vergezicht op Mögeldorf en Unterbürg, den zuidelijken kant van het dorp
Heroldsberg met zijn slanke torenspits. Zijn beste landschap-aquarel is wellicht de
aanblik van Kalckreuth, in de Bremer Kunsthalle. Men ziet er het dorp als
samenscholing van leemen schuren en boerenwoonsten, onder hoog rijzende rieten
daken tusschen bollende boomkruinen. Op de ets 'Het Groot Kanon' is de
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vele om een binnenhof gelegen gebouwen van stallen, schuren en woonhuis met
puntgeveltjes en scherp-hellende daken.
De Duitsche kunstenaar, Hans Weiditz, laat ons in een houtsnede van den
'Troostspiegel', verschenen omstreeks 1530, een gehucht zien met een kerkje en
enkele hutten in hofjes met afrastering van teenen. Al deze gelegenheden moeten
dienen om het onderschrift te illustreeren: 'Alles was auf Erden schwebt und lebt, je
eins dem andern widerstrebt. Mensch, Vogel, Thier und Fisch im Meer sich zancken,
neiden, feinden sehr'. Wij staan in werkelijkheid voor zeer bewogen tooneelen uit
het dorpsleven van den tijd: twee boeren die zich met vlegel en riek te lijf gaan, hanen
die vechten, landlieden die door bijen uit een halle vol korven worden gestoken, een
moeder die haar kind kasteidt, vrouwen die haartje pluk doen, soldaten die met
getrokken zwaard een veete slechten, bokken die tegen elkaar inloopen, katten die
elkaar te pakken krijgen op een rieten dak, een koe die door een beer wordt overvallen
in de weide…
Augustin Hirschvogel (1503-1553) in een ets uit de Albertina te Weenen teekent
een Duitsch dorp met hofsteden, stallen en schuren rond een kerk. Er is een houten
brug die over een stroom naar een nabijgelegen gehucht voert.
Hans Sebald Lautensack (1524-1563) etst een landschap met boerenerven bij een
beek en een verre stad, met torens en huizen in 't verschiet.
Albrecht Altdorfer (1480-1538) teekent boerenwoonsten aan den zoom van
bosschen met pijnboomen.
In de landschappen van Rubens spelen het vee en de boomen een grootere rol dan
de architecturen. Een samenhangend beeld van een dorp heeft hij nooit gegeven.
Zelfs in stukken als de zoogenoemde 'Hoeve te Laken', uit het Buckingham-paleis,
zien wij slechts een enkele hofstede en het dorpskerkje staat vereenzaamd op een
heuvel. De 'Boerendans' en 'De Kermis' gebeuren naast gefantaseerde bouwsels. In
den 'Terugkeer van den Arbeid', uit de Pitti-galerij en het 'Landschap met Regenboog'
liggen afgezonderde hoeven, verloren achter kruinen van boomen en hooioppers.
Het is steeds de wijde ruimte der velden die hem geboeid heeft met zijn eigen kasteel
en de bekende vierkante toren die boven de boschjes uitrijst. In het schilderij, 'Zomer'
uit Windsor Castle, krijgen wij enkele boerderijen van meer nabij te zien, er liggen
er nog verder verspreid over de heuvelen. Het kasteel is daar ook tusschen het groen
der boomen. Maar de glorie van het landschap, de beweging die er heerscht van een
volgeladen kar, van ruiters, van koeien die naar de weide gaan, blijven toch hoofdzaak
voor den schilder.
Bij Teniers wordt het dorp herleidt tot een enkele kroeg, waarvoor de kermis aan
den gang is, of boeren rond een ton zitten te kaarten of te rooken. Soms is er een
kasteel of een stad in de verte: Brussel met de torens van St Gudula. 'De Boerderij',
uit het Antwerpsch museum, met de duiventil op het dak, den mesthoop waar kippen
scharrelen, waar de boerin een emmer uit een put heeft boven gehaald, schijnt wel
aan een dorp toe te hooren, want in de verte steekt de kerk boven boerenhuizen uit.
Doorgaans wordt de hut of de kroeg op het voorplan door de lijst afgesneden, zoo
dat het overwicht toch steeds aan het landschap wordt gegeven.
Bij Brouwer liggen de afgezonderde hofsteden verloren in het landschap, bij een
boschje of een duin. Hun eenzaamheid wordt slechts verbroken door een herder, die
bij zijn schapen speelt op de schalmei.
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zelden dorpen voor. Bij van Goyen, Adriaen van Ostade en zijn broer Isaak, bij
Wouwermans, Salomon en Jakob Ruysdael, bij Hobbema zien wij slechts
afgezonderde woonsten of vereenzaamde watermolens. Meer samenhangende huizen
liggen langs de boorden van van licht glimmende kanalen van Aert van der Neer.
Toch zijn er enkele uitzonderingen. 'De Laan van Middelharnis' door Hobbema voert
naar het dorp van dien naam. Maar het ligt in de verte met zijn toren, klein onder
den hoogen hemel. 'Het Dorp Egmont' door Jakob Ruysdael in de Art Gallery te
Glasgow is wel het meest volledig complex. Prachtig gevat is de gedrongenheid van
het kleine nest rond den machtigen abdijtoren, bij de duinen en op den boord der
Zuiderzee, met haar spiegelend watervlak. Jan Steen heeft ook wel eens een dorpstraat
geschilderd ter gelegenheid van een bruiloft. Jan van der Heyden is bekend om zijn
landgoederen en kasteelen, tusschen de boomen van een park. Bij Paul Potter krijgt
men een stuk van een boerderij te zien, naast de weide met knotwilgen waar de
runderen grazen. Over het algemeen blijft de voorstelling van het boerenleven in de
Hollandsche kunst meer een genre voor stadsmenschen opgevat en niet altijd zonder
eenige gekunsteldheid.
Zoo wordt ook het boerenleven in de Engelsche kunst van de XVIIIe eeuw
behandeld. Boerderijen zijn bijzaak in de landschappen van Crome en Gainsborough.
Constable in den overgang van de XVIIIe naar de XIXe eeuw heeft er meer aandacht
aan geschonken. Wij krijgen de landelijke huizen en hun bewoners te zien. Ik herinner
hier aan zijn 'Hofstede in het dal', aan zijn hoeve bij den plas met den 'Hooiwagen',
aan den 'Molen van Flatford', aan 'Hampstead onder den Regenboog' alle in de
National Gallery. Zijn 'Cottage' in het Louvre-museum is vervuld van een bijzondere
Engelsche poëzie. Wij zien de laag neer randende rieten daken, de rookwolkjes die
uit de hooge schoorsteenpijp opstijgen zijn aanduiding van het stille leven daarbinnen.
'The Glebe Farm', ook in de Louvre ligt in de diepte van een landschap. Een aarden
weg leidt er heen langs een boschkant. In de verte tusschen de boomen is de toren
van Longham te zien.
In de moderne Duitsche kunst mag er gewezen worden op het 'Huis in het Woud'
van Christian Morgenstern, op 'De Noorweegsche Hoeve' van Louis Gurlitt, beide
in de Hamburger Kunsthalle.
Hans Thoma heeft de romantische boerderijen uit het Zwarte Woud op doek
gebracht. Met wijd vooruitstekende daken, die een ernstige schaduw leggen op de
vele kleine ruitjes van de ramen in de houten muren, komen zij ons voor als
sprookjes-huizen, waar de verhalen van Rubezahl en Roodkapje zouden kunnen
geplaatst worden. Er bestaat van hem een mooie penteekening van een Zuid-Duitsch
landschap, waar over de staag klimmende heuvelen een dorpje, afgezonderde
hofsteden en een kerkje verspreid liggen, terwijl, op het voorplan, een moeder met
haar kind, te midden van veldbloemen gezeten, genieten van het heerlijk vergezicht.
De steendruk die hij maakte naar zijn eigen geboortehuis in Bernau vertoont de
Schwardwaldsche houten wanden in de schaduw van het wijd vooruitstekend dak.
De Fransche kunst der XIXe eeuw was zoo uitsluitend op het landschap
geconcentreerd dat het dorp, de afgezonderde hofstede, de molen er nog slechts de
schilderachtige accidenten van vormen, die aan het totale beeld ondergeschikt blijven.
Rousseau heeft een 'Landschap met hoeve' uit de omgeving van Barbizon geschilderd,
waar het gaat om het landschap
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en niet om de hoeve. Heel de schitterende impressionistische school heeft de ruimte
en het licht verheerlijkt, maar zij voelde weinig voor het landelijke leven zelf. In
België ging het anders toe. Ook in Holland. Daar is de verbondenheid met het volk
altijd veel sterker gebleven, alhoewel de Haagsche school op het spoor der schilders
van Barbizon en later van de Fransche impressionisten toch eigenlijk haar hoogste
beteekenis kreeg op het gebied van het landschap. Maar door de molens en het vee
die Gabriël, Weissenbruch en de Marissen er in verwerkten, verwierf het zijn nationaal
karakter.
In België is er altijd meer belangstelling geweest voor het boerenleven zelf en dan
ook voor het dorp en het boerenhuis. Zelfs in het tijdvak van de romantiek zien wij
hoe een dierenschilder als Plumot zijn volle aandacht schenkt aan de steenen en het
balkwerk van een oude Ardensche hoeve onder haar strooien dak. Doch wanneer hij
ze tot in de fijnste bijzonderheden nagaat, weet hij dat hij te gemoet komt aan het
verlangen van den tijd naar schilderachtig-verweerde dingen. Zoo nauwgezet hij is
in het weergeven van het plaatselijke, zoo acuraat is hij ook in de verbeelding van
de figuren die er bij te pas komen: Grootmoeder met haar kleinkind op de hooge
trappenstoep, de boer die zakken aflaadt van een ossenspan bij de donkere opening
van de schuur, de jonge boerin die met een korf aan de hand van een ladder daalt bij
den stal, het geitje, de eendjes en haar pielen bij den plas, ze zijn er alle om het
anecdotisch-sentimenteele van het geval meer nadruk te geven,
Een hoeve, het binnenhof van een boerderij waren voor Henri de Braekeleer,
vervallen en als uitstervende dingen, waar het leven zich uit terugtrok en waar de
herinnering aan een vroeger bedrijf de schrijnende bekoorlijkheid uitmaakte.
Het Ardensch dorp dat Fernand Knopf ons in zijn 'Pont de Fosset' laat zien is als
het décor van een angstwekkend sprookje. De brug over de rivier met het kleine
kapelletje ernaast, de huisjes links en rechts langs de stijgende baan zijn vergroeid
met het land, met zijn stilte en zijn rust. Het is alsof de plaats betooverd was en de
schoone slaapster daar ergens te sluimeren ligt.
De oude 'Ardensche hoeve' van Charles Lebon is meer zakelijk weergegeven. Zij
ligt in de dorpstraat. Op den mesthoop scharrelen de kippen. De breede schuurpoort,
de rondgeboogde ingangsdeur, de vensters in de leemen muren zijn verzakt en vormen
een verweerd décor voor een tooneel uit een landelijk spel.
Voor Alfred de Knijff is 'Het dorp Chaslepont', in de diepte van een weiland met
rustig grazend vee slechts daar met zijn witte muren van boerenwoonsten om er den
gelen avondgloed te laten overglijden.
Stobbaerts laat ons steeds door den kader afgesneden fragmenten van een dorp
zien: de huizen rond den 'Molen van Woluwe', waar koeien beurelend terugkeeren
naar haar stal, 'De Molen van het Kiel' met de geladen kar en het paard verdoezeld
in den mist, het binnenhof van een hofstede, waar de aalkuip wordt volgepompt, of
het mest wordt geladen, een vereenzaamde boerderij, waar de koeien wegduiken in
ochtendnevels bij een glimmenden plas.
Bij Laermans wordt het dorp een naargeestige verschijning in het panorama van
het landschap, waardoor traag het zilverwitte lint van een rivier slingert. In het stuk
'Naar de Rust' zien wij de veldarbeiders terug van den arbeid. Zij gaan een bruggetje
oversteken en aan den overkant van
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de beek liggen de huizen van een gehucht, bangelijk schuilend rond een witten
kerktoren. Het dorp waar de 'Indringers' voorbij trekken, vertoont zijn meest
onvriendelijke straat aan den uitkant, bij een waterloop. De lage blinde muren,
waarboven enkele huizen en het kerkje uitsteken geleiden vijandig de vreemde
doolaards die van uit de verte nog worden nagejouwd. Dorpers, mannen, vrouwen
en kinderen volgen een lijkkist die verdwijnt door de ijzeren poort van een
kerkhofmuur, of zij staan gehallucineerd te bidden voor een kruislievenheer op een
hoek, waarnaast de blik zich eindeloos uitstrekt over de vlakte. Het dorp bij Laermans
is geworden de woonplaats van een proletariaat van zwoegers. De hemelen en de
velden zijn onheilspellend van wolken, met vaal licht doorschoten. Zij schijnen wel
de muzikale begeleiding van de donkere misère van deze laatste stompzinnige
dompelaars.
Bij Jakob Smits staan de leemen hutten met witgekalkte muren en rieten daken
als het ware gedrukt onder almachtig hooge hemelen. Zij zijn het sprekend beeld van
armoede en verlatenheid. Wanneer zij achter elkaar staan, links en rechts, buiten elke
rooilijn, dan zien wij de dorpstraat van Achterbosch weer, zooals zij was toen de
meester er woonde. Er is iets vrooms en heiligs rond deze eenvoudige stulpen. De
verhalen van het Evangelie kunnen er gebeuren en het verwondert ons niet dat wij
Jezus de overspelige vrouw zien toespreken op den zandweg met de diepe karresporen
en dat de kletsende dorpelingen op afstand worden gehouden en moeten afdruipen.
Die heiligheid van het Kempische dorp heeft Smits herhaaldelijk betoond, wanneer
hij van de herderin met haar kindje op den schoot, naast de grazende koeien, de
Madonna heeft gemaakt, waarvan de stralende aureool zich afteekent tegen een
donker sparrenbosch, onder wiens takken men het verre kerktorentje ziet oprijzen,
tegen de witte, van licht doortrilde lucht.
De Hollandsche en de Vlaamsche expressionisten zijn het dorp en de hofstede
opnieuw gaan zien in hunne verbondenheid met den boer, met het land en de beesten
die er loopen.
De huizen, stallen en schuren van Permeke zooals hij die zag te Jabbeke, in de
West-Vlaamsche kuststreek, zijn vergroeid met de aarde. Zij zijn de bijna
voorhistorische woonsten van de wroeters die daar leven. Gust de Smet heeft de
geheime ziel getroffen van de dorpjes aan de Leieboorden. Zij hebben de geur van
de streek.
Herman Kruyder zag de boerenerven te Blaricum. Zij zijn met strakke lijnen op
het doek geprojecteerd. Het huis, de schuur, de hooioppers in de buurt, een wagen
met planken die aan een barreel moet worden afgeladen, alles is vol van het meest
echte boerenleven, onder den tooi der zomerboomen. Jan van Herwijnen, die een
tijd in het Zuiden werkte, schilderde daar een dorp uit rotsblokken gebouwd, dat als
gemetseld ligt op de flank van een heuvel, in de brandende zon, met sneeuwtoppen
in 't verschiet, maar terug in Holland, hield hij zich aan de Friesche hofsteden, zooals
zij daar lagen voor hem, lang uitgestrekt, laag bij den grond, onder hun rieten dak
en als verdroomd in hun landelijke omgeving. Chabot zag, achter de dijken, de
boerderijtjes die men langs een vlonder over de gracht bereikt. In zijn zomersche
landschappen liggen de hoeven verspreid. Elk huis, elke stal, elke schuur staat weer
anders in het veld of in de weide. Zij zijn ermee verbonden, als de wilgetronken
ernaast. De geelgemaaide stoppelvelden getuigen van den arbeid der menschen die
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In de reeks 'Het Boerenleven' van Servaes wordt het kerkje van Sint Martens Latem,
dat wit uitrijst boven de lage huisjes, als een geestelijke bijenkorf, waarheen de
bruidjes met haar witte sluiers zich spoeden voor de Eerste Communie, onder de
hoede harer moeders, in kapmantels gehuld. Het dorp krijgt zijn mystieke beteekenis
in het leven van den boer.
Na den kerktoren is het meest schilderachtige element van een landschap wel de
wind- of watermolen. In de Nederlanden vooral rijzen zij hoog boven de dijken en
de polders uit. In hout of in baksteen, meestal gewit, staan zij als mijlpalen over de
vlakte en bakenen de afstanden af. Een gebruiksgebouw, dat zijn beweegkracht vindt
in de natuurelementen, water en wind, groeide van zelf tot een schoonheidsvorm,
met zijn reusachtig scheprad of zijn wijdsche wieken.
Monumentaal is de verschijning van de ronde of achtkante zoogenoemde
'bovenkruiers' met stelling, zooals wij die in het Vlaamsche landschap, op de
Zenne-heuvelen, op de kouters van de Scheldevallei, nabij de Noordzeekust, of langs
de Hollandsche kanalen zien staan. Typisch zijn ook de open of gesloten
standaardmolens in de Kempen. Nabij het dorp staan zij op een natuurlijken heuvel
of op een kunstmatigen wal voor het vangen van den wind.
Vroeger bestond voor den molenaar het windrecht dat het oprichten van hoogere
gebouwen in de buurt verhinderde… Zoo bleven de molens vanzelf de streek
beheerschen door hun majestueuze eenzaamheid.
Zij dienden niet alleen om graan te malen maar ook om olie te stampen, papier te
maken of water op te malen uit de Polders. Het was niet alleen een bedrijfsgebouw.
In de steenen of de houten basis was het molenaarshuis gevestigd. Daar leefde de
wit bestoven landman, die het graan rondhaalde met zijn huifkar en de zakken meel
terug aan huis bestelde. De eenzaamheid waarin zijn arbeid zich voltrok, hoog boven
de wereld, in het gewaai der winden heeft eraan die bijzondere poëzie verleend, die
zoovele sprookjes in en om het molenaarshuis deed geboren worden.
In de heuvelachtige en de berglanden met de vele beken en rivieren, vindt men de
watermolens die de kracht van den vloed of een natuurlijken waterval benuttigen.
Zij vallen zoo niet op in het landschap. Men moet er naar afdalen in de vallei bij den
waterloop, in het bosch bij de beek die werd afgedamd. Dan ziet men pas het enorme,
groen bemoste scheprad en hoort het klotsen van het water over de schepplanken.
Zij worden niet alleen voor het malen van graan, maar in de boschrijke streken ook
voor het zagen van hout gebruikt en als drijfkracht in een pottebakkersbedrijf.
De water- en de windmolens vormen een schilderachtig motief in vele tafereelen
van oude en moderne meesters.
Achter de Madonna van Memling te Berlijn is er een watermolen naast een hoeve.
De molenaar staat in zijn deur en wacht op een ezeltje dat met een zakkenvracht is
toegekomen. Achter de 'Vreugden van Maria' te München is er, in het dorpje
Bethlehem, een watermolen en men ziet den molenaar die met zijn schuitje vol zakken
meel, het riviertje oversteekt voor zijn tocht van elken ochtend door de nabijgelegen
boerderijen. Achter de zuilen om den troon der Madonna met Heiligen en donateurs
te Chatsworth, ziet men ook een scheprad draaien. In het landschap van den
'Marteldood van Sint Sebastianus' te Brussel ligt de watermolen in de nabijheid eener
middeleeuwsche stad. De molenaar draagt er een zak
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naar binnen. Men vraagt zich af of Memling die motieven in Vlaanderen heeft
gevonden, want ze zijn nauwkeurig in hunne constructie nageteekend. Het kunnen
ook herinneringen zijn uit zijn geboortestreek, Selingenstadt aan de Main, bij
Frankfurt.
In de landschappen van Patenier staan er molens in den wind op een heuvel of zij
draaien rustig bij den loop eener beek.
Bij Bruegel vindt men terzijde van de stad, waar de 'Kinderspelen' zijn voorgesteld,
een baksteenen bouw, waarvoor het reusachtig wiel van een watermolen draait. Op
een heuvel achter den 'Hooioogst' verrijst een houten standaard-molen, zooals die in
de Kempen door den schilder werden gezien. Typisch is de houten molen met stelling
op een rotspiek achter den 'Calvarietocht'. Er komen nog windmolens voor achter
'De Ekster op de galg', achter den 'Bruiloftstoet' en op de eenzame vlakte met de
schapenkudde die men ziet achter 'De Trouweloosheid der Wereld' te Napels.
Fluweelen Bruegel en Sebastiaan Vranckx hebben ook hun landschappen met
windmolens bevolkt. Zij staan op de heuvelkam van de vlakten, waar konvooien met
huifkarren en ruiters komen aangereden en soms door bandieten worden overvallen.
In de heuvelachtige streken van Zuid-Duitschland, waar de meeste schilders van
daan zijn, domineeren de watermolens. Merkwaardig is het stroomlandschap met
watermolen achter de 'Afdoening van het Kruis' door Hans Pleidenwurf. Bij Dürer
vinden wij de watermolens uit de omgeving van Nurenberg terug. In deze
nijverheidsstreek moet het ons niet verwonderen dat zij ook gebruikt werden om
ijzerdraad te trekken. Een waterverfschildering uit het Berlijnsche prentenkabinet
laat ons zoo'n draadtrekkersmolen zien. Met zijn imponeerend complex van huizingen
in vakwerkbouw is hij gelegen op de beide oevers van den Pegnitz. Verder over de
heuvelen van het bewogen land verrijzen de dorpjes met hunne kerktorens.
Merkwaardig is ook van Dürer de zoogenoemde 'Grosz-Weidenmühle' te Nurenberg
bij de Hallepoort, een aquarel uit de Bibliothèque Nationale te Parijs. Op dezelfde
plaats zijn nu nog molengebouwen te Nurenberg te zien: een houten passerelle
verbindt de gebouwen aan beide kanten van het water. In de landschappen van
Albrecht Altdorfer vindt men de watermolens aan den zoom van pijnboom-wouden.
Zij zullen wel voor houtzagerijen gebruikt geweest zijn.
De windmolens hebben vooral de Hollandsche schilders van de XVIIe eeuw
aangetrokken. In hunne landschappen staan zij bij rivieren of kanalen, die rustig,
tusschen beboschte oevers, met effen spiegeling naar verre einders verloopen. Het
zijn monumentale gevaarten, nog indrukwekkender wanneer zij boven een dam
verrijzen. Zij verschijnen in de Duingezichten van de Vlieger, in het gezicht op
Rhenen door Herkules Seghers. Zij ontbreken ook niet in de landschappen van Albert
Cuyp en Paul Potter, waar zij omdoezeld opduiken aan den horizont, boven de
weilanden met het grazend vee. Bij Van der Meer geven zij den afstand aan langsheen
de kanalen. Het worden bij hem sombere en angstwekkende verschijningen op den
gloed van een zonsondergang of in den bleeken maneschijn. Bij Jakob van Ruysdael
verhoogen de molens door hun massale verschijning de eindeloosheid der vergezichten
en der hemelkoepels. Zij zijn opgenomen in het heelal-gevoel dat de kunstenaar met
zijn innerlijke zwaarmoedigheid heeft gedrenkt. Deze die indrukwekkend verschijnt
op den boord van een stroom, op het stuk van het Rijksmuseum te Amster-

Streven. Jaargang 12

266
dam is een ronde bovenkruier met stelling. Hij is omgeven door struikgewas, een
kasteel, een schuur, een stompe kerktoren, maar almachtig rijst hij boven alles uit
en draagt het avondlicht op zijn steenen flanken. Deze uit het Kaiser Friedrich
Museum is een achtkante bovenkruier met stelling. Hij staat boven een schuur
gebouwd, op een heuvelhoogte, bij de rivier. Aan een bocht is, kleiner, nog een
andere molen te zien. De zeilen van de wieken zijn uitgespannen. Rustig maalt de
molen op de onstuimige wolkenlucht. In het 'Gezicht op Haarlem', ook in het Kaiser
Friedrich Museum, ziet men de molenwieken, op een rij, waanzinnig draaien op de
van licht trillende boord van het vroegere Haarlemmer meer.
In het werk van Rembrandt is er de molen in het 'Landschap aan den Amstel', een
penteekening uit het Berlijnsche Prentenkabinet. Er staat ook een molen, half onttakeld
in het 'Landschap met Ruïne', te Kassel, als een getuigenis dat zoowel het trotsche
paleis op de hoogte, als het schamele gebouw op het voorplan, de vernieling door
den tand des tijds niet kan ontgaan. Tragisch wordt de molen boven een vestingwal
in het landschap uit de collectie Widener, te Philadelphia. Hij ontvangt op zijn wieken
de laatste stralen van de zon, die den hemel in glorie zet en glimmingen doet spelen
over het water van de gracht. Het is een haast vermenschelijkte molen, zoo staat hij
daar als een oude veteraan.
De watermolens zijn de specialiteit van Hobbema. Met hun roodepannendaken
liggen zij verscholen onder het groen van eiken en olmen, bij een open zon-beschenen
plek in het bosch. Sluispoorten dammen het water af. Over een stut van balken gaat
de houten loop die het water naar de wielen voert, om dan bruisend neer te storten
in den breeden plas van den weer vrij gelaten vloed.
Tot in de moderne kunst blijft het molenmotief nawerken. Wij vinden het op een
landschap van den Engelschen schilder John Crome in de National Gallery: wijd,
warm en zonnig ligt het heuvelland uitgestrekt; een wegwijzer, een ruiter, geiten die
te grazen loopen op het voorplan verhoogen de eenzaamheid van den houten
windmolen op de hoogte, tegen een hemel vol Engelsche atmosfeer.
'De Watermolen te Epave' door Theodore Fournois is niets meer dan een romantisch
rekwisiet om de verlatenheid der plaats, onder oude verweerde eiken, een bijzondere
poëzie te verleenen.
Wij vinden de molens ook terug in het werk van de Vlaamsche schilders, zooals
Stobbaerts en Gilsoul. Die van Jakob Smits kregen een tragisch uitzicht. Zij staan
dreigend en monumentaal boven de vlakte of zijn als bakens aan den verren horizont.
Zij hebben de gelukkigste inspiraties gegeven aan de Hollandsche schilders van
den nieuwen tijd: Mathijs Maris en Weissenbruch. Op een stuk in het Museum
Boymans heeft T.J.C. Gabriël de 'Molens van Overschie' geschilderd. Er zijn er twee
van nabij gezien, achtkante bovenkruiers, maar verder over de polders met de
spiegelende grachten staan zij als in bedevaart achter elkaar en voeren der blik naar
de uiterste palen der aarde, waar het land, met een nauw-speurbare lijn, in het licht
van den hemel gaat versmelten.
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Letterkundige kroniek
Vondel redivivus
door Em. Janssen S.J.
Naar aanleiding van DE RECHTVAERDIGE TROU door Anton Van de
Velde, en van LUCIFER door M. Brauns1..
Twee werken, een over Vondel en een dat aansluit bij Vondel's Lucifer, maakten me
gelukkig: eindelijk keeren we naar de traditie toch terug! En meteen bevreesd: als
men maar niet, eens te meer, in het verleden de moderne mentaliteit projecteert!
Maar de blijdschap dreef boven: voor onze oude, vaste, onmisbare waarden, bestaat
weer belangstelling!

I
Laat me den zin voor traditie eerst beschrijven, zooals ik hem in onze cultuur graag
toenemen zag.
Hij sluit het bewustzijn van de moderne wereld niet uit, het eenige tooneel van
ons leven en handelen; hij maakt ons niet tot droomers, die het verre verleden van
de nabije werkelijkheid niet onderscheiden. Maar hij neemt de zelfingenomenheid
weg, die, buiten het hedendaagsche, alles waant te mogen ignoreeren. Hij is als de
bereisdheid van wie zien kan en opmerken: hoe nietig lijkt, tegenover de velerhande
levensvormen en gewoonten die deze heeft waargenomen, de kleine observatiekring
van den honkvaste! Wie gereisd heeft, reist in den geest altijd weer: hij vergelijkt en
verkiest; doch wie nooit iets anders zag dan zijn onmiddellijke omgeving, kent de
betrekkelijke waarde of onwaarde niet van wat hij ziet gebeuren.
Zin voor traditie: het besluit in zich de ervaring van verscheiden tijdperken uit de
geschiedenis. Niet van buiten uit alleen kent men ze: de karakteristieke kleederdracht,
het decor van stad en dorp, den arbeid en de oorlogen, enkele gestalten; men
onderscheidt en smaakt hun bijzonderen, hun eenigen en onvervangbaren levensdrang:
religieus, rationalistisch, mystiek of positivistisch, machtshonger of ridderlijkheid,
verfijning of verdwazing. En die speciale stuwing, gelijk ze zich nergens elders
voordoet, omvat men met oorzaken en gevolgen, met uitgangspunt en terechtkomen.
Men klinkt de perioden samen: door de tijden ziet men gedachten, stroomingen,
begeerten, temperamenten zich ontwikkelen, triomfeeren, uitbloeien, verkwijnen,
verzwinden.
Doch strikt genomen is de zin voor traditie iets mèèr, zelfs iets anders. In de
velerhande ontwikkeling, eeuwen en tijden door, schakelt men eigen volk en land
in; en bij het opmerken hoe aard en geest steeds bewaard bleven, lijnt men een
bijzondere bestemming af. Geen groepeering bestaat toch om te genieten alleen: zij
moet zichzelf zijn, met een bijzonder voorkomen en gestalte, een bijzondere
dienstbaarheid, - en wie zin heeft voor traditie, volgt met het oog, in de geschiedenis
1.

Anton VAN DE VELDE, De rechtvaerdige Trou. Evocatie van Vondel's leven. - Twee
deelen. Lannoo, Tielt.
M. BRAUNS S.J., Lucifer. - 'Opbouwen', De Kinkhoren, Brugge-Brussel;
Hernieuwen-uitgaven, Roeselare, 1945, 80 blz., fr. 35,00.
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der volkeren, de bijzondere rol van het zijne, de bijzondere plaats en houding van
zijn land. Fier wil hij beide geëerbiedigd zien, machtig zich imponeerend,
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trouw tegelijk aan gerechtigheid en plicht. Hij wil ze: een sieraad onder de volkeren,
deemoedig en dienstbaar aan de ruimste en hoogste belangen, daartoe bijdragend
met een geheel eigen geschenk… Zin voor traditie: het vergt een stevig geworteld-zijn
in eigen grond, een universeelen blik die alles één en verscheiden ziet, vooral een
hart dat nijgt naar onderwerping aan den Heer van verleden, heden en toekomst. Het
vereenigt het hoogste eergevoel met den nederigsten deemoed.
Zin voor traditie, bij één man in het bijzonder, doet hem zijn verantwoordelijke
plaats innemen als kind van eigen geslacht en volk, kind van de Kerk en kind van
God. Hij kent en waardeert het erfdeel der voorvaderen; ongeschonden en verrijkt
wil hij het eens overlaten aan het nageslacht. Zeker van zichzelf en van God, bakent
hij zijn taak af: een onvoorwaardelijke dienstbaarheid aan ruimere en hoogere
belangen.
Wie zin heeft voor traditie, beweegt zich door de eeuwen gelijk een reiziger wandelt
door de ruimte. Hij kent het trage geweld van menschenpogen en menschenmacht;
het moeizame ontstaan gaat hij na van elke duurzame verworvenheid; in het verre
verleden ziet hij de grondslagen gelegd van het schoonste heden. Alles ontplooit
zich, veelvuldig en vereenigd, vergankelijk en eeuwig: een pijn en een pracht, een
inspanning die niet vorderen wil en een plots zich openbarend wonder, - en de
deemoedige mensch voelt zich, in dezen tijd, de genieter van zooveel heerlijkheid:
een heerlijkheid ten bate van een nog gelukkiger nageslacht, ter glorie van een even
wijze als goede Voorzienigheid.
Elke waarlijk levende traditie onderstelt een religieuze vitaliteit; omgekeerd steunt
elke godsdienstige overtuiging, zij moge waar of valsch zijn, op een eigen
overlevering. Zoo greep het pas overwonnen Nationaal-Socialisme, dat voor een
godsdienst wilde doorgaan, naar het voor-christelijk Germanendom terug; zoo is
voor het christendom de overlevering een geloofsbron. Elke belangrijke cultuur, elk
groot volk - en evenzoo elke adellijke familie - voedt zich, met een haast religieuzen
eerbied, aan het eigen verleden: niets houdt het zoozeer aan zichzelf gelijk en zichzelf
waardig, deemoedig en schoon.
Is, bij velen van ons, de zin voor traditie niet teloorgegaan, omdat de deemoed,
de eerbied, de godsdienstigheid waren verzwonden? Losser van God en van elke
wet, staan we ook niet losser van onszelf en van onze meest natuurlijke gemeenschap?
Hoe bevangen in onze kleine beginselloosheid, die leugenachtige leuzen zoo slecht
bekleeden! Kijken we ons niet blind op moderne improvisaties, zonder term van
vergelijking noch zonder criterium, zelfs niet in onze ontredderde ziel?… Daarom
brachten Van de Velde's lijvig boek over Vondel's leven en Brauns' moderne
herdichting van den ouden Lucifer ons zooveel vreugde: weer gaat het verleden open
en vinden we onzen waren rijkdom; weer keeren we naar vorstelijk zelfbewustzijn
en nederige dienstbaarheid; weer rijzen we tot ware onaantastbare grootheid.

II
Elk werk dat bij Vondel aansluit of hem naderbij brengt, wijst eenigermate op zin
voor traditie. Nooit neemt men de koninklijke stem waar van den prins der
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Nederlandsche poëten, of men hoort een grondtoon in de harmonie van schoonheid,
die ons volk te creëeren wist. Nooit laat men zich door hem bekoren, of hij trekt ons
op tot zijn hoogte, - en altijd, trots een scheiding van drie eeuwen, voelen we Vondel's
geaardheid met de onze verwant. Elke daadwerkelijke belangstelling voor den grooten
dichter is dus een verheugend verschijnsel.
Van den anderen kant stellen we, juist om zijn grootsche gestalte, onze eischen
heel hoog. Zoovelen, tot Verwey toe, hebben hem vervlakt en verkleind. De hekelende
Vondel; de Vondel van Renaissance en Barok; de Vondel die overgaat tot het
katholicisme; de zanger van overwinningen en triomfstoeten, van bruiloftsbedden,
geboorten en overlijdens; de Vondel der groote tragedies en die
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der groote leerdichten; de ongelukkige weduwnaar en huisvader, die, van een vrij
talrijk gezin, eindelijk alleen achterbleef; de forsche Vondel die de lakens uitdeelt;
de rijpere Vondel die herboren wordt in de nederigheid; de oudere Vondel die smacht
naar den hemel; de lang levende Vondel aan wien al de grootheid van de XVIIe eeuw
voorbijgaat: er zijn zooveel facetten aan hem, en het overvloedig frissche springen
alleen van zijn dichtader zou hem, den luisterenden zwijger, voor een uitbundigen
prater doen houden, een rederijker van vergroot formaat. De veelzijdige Vondel in
de bonte XVIIe eeuw, de Rubens van de dichtkunst en de stadgenoot van Rembrandt:
een grove silhouet van zijn gestalte, vrij goed gelijkend, is gauw geteekend; doch bij
ontstentenis van het diepere peilen wordt het een caricatuur. Want de echte Vondel:
het is de late vrucht na een geprangde jeugd, de zwijgzame die veel verkroppen moet,
de trouwe vriend van vervolgden en van het recht, de even vlijtige als oprechte
volgeling van geleerden en verfijnden, de plichtgetrouwe burger, de hunkerende
vrome; - tot opeens de volheid van zijn gemoed uitbarst in hekel, in hooge
beschouwing, in breede dartelheid, in bewogen oprechtheid, in jubel, in smachten...
Waar het hem geldt, stellen wij onze eischen vrij hoog: een prins verlaagt zichzelf,
die door het gewone volk als een gelijke wordt beschouwd.
Anton Van de Velde voltooide, over den monumentalen dichter, een monumentaal
gewrocht, een 'evocatie van Vondel's leven'. Vondelschetsen van Molkenboer, vooral
de onvergetelijke Portretten van Vondel van Alberdingk Thijm schieten ons, ter
vergelijking, te binnen: verbeeldingswerk na historische voorstudie. Waar de
wetenschap ophoudt, daar begint, piëteitvol en beschroomd, de kunst; methodisch
vorschen wordt een aanloop tot intuïtief peilen, en zulke 'vie romancée' kan dieper,
leerrijker, ja waarachtiger zijn dan de zakelijke voorstelling van wie veel documenten
compulseerde. Voor zulken arbeid is Vondel's leven - het lange leven, doorheen de
stormen en den bloei der XVIIe eeuw, van den veelzijdigsten, den vruchtbaarsten, den
geheel begrijpelijken en toch geniaalsten onder de Hollandsche dichters een onderwerp
onder duizenden.
Anton Van de Velde durft het aan. Vooral Vondel's omvangrijk dichtwerk neemt
hij door: hij noteert verscheidenheid van geest en inspiratie; hij achterhaalt de daarbij
betrokken personen; hij legt er een paar Vondel-biographieën naast, en hij herstelt,
in het zoo vitale Amsterdam, het menschelijk zwermen omheen den vruchtbaarsten
van zijn kunstenaars. Als een handig tooneelregisseur brengt hij bepaalde typen,
gestalten, milieu's naar voren; andere vormen den bonten achtergrond waarop zich
talloozen bewegen: het spel kan beginnen.
Over twaalf hoofdstukken, quantitatief nogal ongelijk, verdeelt hij zijn stof. Maar
ligt ze wel verdeeld? Bepaalde perioden van Vondel's leven dienden in bepaalde
hoofdstukken toch afgesloten te worden, en de tegenstelling tusschen de perioden
zelf zou die tusschen de hoofdstukken zijn. Nu echter, na de abstract geconcipieerde
indeeling, wordt het geheel een vrij eenvormig relaas, met dezelfde procédé's van
beschrijving, dialoog, samenvatting; het wordt niet een organisch lichaam, met
levende lidmaten.
Anton Van de Velde, die met de uiterste zorg elk historisch feiltje ontgaan wilde,
werkte in de breedte; veel minder in de diepte. Had hij Vondels geloof van Geeraart
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Brom1. maar gelezen: dan had hij de spanningen wel dieper gepeild, en de beslissende
momenten beter gemarkeerd! Van den Mennist tot den humanist, van den hekeldichter
tot den catechumeen, van den kunstenaar tot den belijder, van den bekeerling tot den
verzoener, van den Muiderkring tot den schoot der Roomsche Kerk waren de
afstanden vrij groot, en niet zonder moeizame zelfoverwinningen werd zooveel weg
afgelegd. In 1625, met Palamedes, ontdekte de dichter eigen stem en macht;
uitwendige rouw en inwendige kentering deden den trotsche, rond 1637 vooral,
herboren worden in ootmoed: van dan af werd hij van 't hemelsche geslacht. Na zijn
bekeering groeide hij uit

1.

Amsterdam, 1935.
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tot wereldburger, tot een katholiek met een zeer ruime belangstelling en met steeds
hoogere verlangens. Van dat alles verneemt de lezer van Van de Velde's werk slechts
weinig: de kunstlievende omgeving en het beproefde gezin van den Amsterdamschen
dichter-koopman ziet hij voor zich, den rusteloozen arbeider die de pen nooit neerlegt;
maar de diepere bron van dezen onstelpbaren overvloed, den grondigen zin van dien
onuitputtelijken bloei, de bestendige degelijkheid van zulke ontzagwekkende praestatie
blijven hem vreemd.
Twaalf breede fresco's beelden Vondel uit naar het leven. Behalve de al te
gemakkelijk gearchaïseerde gesprekken en herhaaldelijk weerkomende woorden
(overluifelen, nederluifelen), merken we weinig slordigheid op; aandacht integendeel
voor het detail loopt hand in hand met een nogal vermetele verbeelding. Maar het
geheel blijft decoratief werk, werk aan de oppervlakte, waarbij grondige problemen,
peilende psychologie en artistiek geduld achter den horizon liggen. Er is een
ontembare schrijversdrift, een goochelende vaardigheid; maar af en toe snakken we
naar de bijna aanbiddenden eerbied, de even schuchtere als penetreerende
nieuwsgierigheid, die de subtiele bekoring uitmaken van Thijm's zooveel gaver
Portretten van Vondel.
Toch deden we Van de Velde onrecht aan, indien we onze bespreking hier besloten.
Laat zijn gewrocht het vlakke beeld zijn van een diepgaand relief; laat verbeelding
en woordenspel hem te machtig zijn geweest: toch heeft hij zich, in geen ander werk
misschien, zoo prijs gegeven en verdiept. Meer nog: terwijl de jonge Vondel het
duidelijkst misteekend wordt - hij, de zwijgzame, wordt een lustig retrozijn! - behaagt
ons veel meer de ouder wordende Vondel, al verschijnt hij nog niet in zijn grootheid
en macht. Het is als benaderde de auteur, terwijl hij schreef, het ware wezen van zijn
held; als groeide in hem, van het luidruchtig sympathiseeren weg, een innige vereering
voor den grootsten Nederlandschen dichter, voor zijn dichtkunst, karakter, levensloop,
bestemming. Alsof Vondel zich, voor den schrijver, langzaam vervormde: van den
begaafden rederijker en rechtschapen burger tot den majestatischen schouwer, mild
en goed. Naargelang men vordert, trekt de achtergrond zich terug: de vervlakkende
beslotenheid wijkt en de voorgestalten leiden hun eigen leven. Het is alsof de Vondel
van het eerste deel te veel op Van de Velde zou gelijken, terwijl de Van de Velde
van het tweede deel zich aan Vondel meer gelijk maakt. Hoe onvolkomen tot zulken
arbeid ook voorbereid en zonder het voldoende besef van zijn waagstuk: toch heeft
Vondel's laatste biograaf, Anton Van de Velde, de traditie weergevonden die hij
ontbeerde: verrijkt, verdiept, vernieuwd treedt hij uit dien arbeid te voorschijn.
Daarom bevelen wij dit grootsche gewrocht haast onvoorwaardelijk aan. Neen,
voor Vondel-kenners is het niet; behalve dat zij toch graag het gezinsleven van den
grooten dichter zullen nagaan en den kring van zijn bekenden (al werden veel
portretten wel haastig, zonder schakeering en niet altijd gelijkend geteekend). Maar
de ontwikkelde leek, ook de letterkundige, zal graag kuieren in het zoo levendig
opgeroepen Amsterdam der XVIIe eeuw; als een genot en een zegen zal hij het
gezelschap waardeeren van den koninklijken burger en dichter die Vondel was; zijn
bewondering voor hem zal een genegen vereering worden: van de biographie grijpt
hij dan naar de wrerken. Moge voor veel lezers geschieden wat voor Anton Van de
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Velde geschied is: de omgang met Vondel geeft hun den zin voor traditie terug, die,
meer bijna dan eenige andere factor, de cultuur hooger opvoert.
Zoo wordt De rechtvaerdige trou, niettegenstaande gebreken die we niet verduiken,
het meest verdienstelijke en weldoende werk dat Van de Velde ooit schreef. In een
zekeren zin ook het best geslaagde: al bedwong de auteur zichzelf nog niet, door
Vondel geholpen ontsteeg hij aan zijn beperking.
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III
De plaats ontbreekt ons om Lucifer van M. Brauns breedvoerig te bespreken. Het is
een klassieke tragedie in verzen, in vier bedrijven, die bij Vondel's Lucifer heel nauw
aansluit. Met een moderne mentaliteit wordt het Oude motief hervat en uitgewerkt;
wij meenen dat alleen Aug. Heyting, in Zondeval, Brauns bij zulken arbeid is
voorgegaan.
Heel veel - misschien de meeste - literaire meesterwerken kwamen zoo tot stand:
de epen en tragedies bij de Grieken bij voorbeeld, de drama's bij Shakespeare. Oude
beproefde motieven kunnen altijd weer uitgediept, altijd weer bezield door een inniger
leven, - en ten onrechte hebben hedendaagsche romanciers de artistieke creatie naar
de uiterlijke verwikkelingen verlegd, terwijl toch veel meer, volgens bepaalde
motieven (er zijn er heel weinig), bepaalde gestalten (evenmin talrijk) dienen te leven.
Zulk herscheppen heeft Brauns beproefd, met het Vondeliaansche motief Lucifer.
De theologische kern, bij Vondel in de menschwording van God den Zoon gelegen,
wordt hier: de verheffing van de engelen tot den bovennatuurlijken staat. Voor het
hooge en als gevaarlijke geheim van Gods Drieëenheid gesteld, dienen dezen hun
beperking ver te overschrijden; meteen zien ze zich tot een veel volkomener
onderwerping verplicht. Maar in hun natuurlijke beperktheid kunnen zij zich
vastzetten: dan gaan zij onder in afgunst voor het verheven en getransformeerde
engelendom, en hatend onttrekken zij zich aan den Oorsprong van alle goed. Zoo
vallen Lucifer en de zijnen.
De spanning tusschen natuur en bovennatuur, een der meest actueele vraagstukken,
staat dus in het midden: hoe de bovennatuurlijke verheffing de onstoffelijke wezens
tegelijk meer zichzelf en geheel anders maakt; hoe men zich verliest om zich te
vinden; hoe de alles offerende deemoed de alles vermogende vrijheid in het bereik
stelt; hoe Gods bovennatuurlijke genade uitkiest en verheft wien zij wil; hoe het
afwijzen er van noodzakelijk de haat wrordt van God en het ondergaan in de
verscheurdheid.
M. Brauns bezat het contemplatieve concentratievermogen dat zulk onderwerp
peilen en beheerschen kon; hij bezat niet minder de artistieke vaardigheid om het
allerhoogste te verwoorden.
Vondel's Lucifer berust op heel wat méér werkelijkheid dan op de theologische
kerngedachte: op de diepe levensovertuiging namelijk van den rijperen dichter; dat
God de hoovaardigen neerslaat en de nederigen verheft; op den geest en de doenwijze
van bepaalde vorsten, die 'blind, van staatzucht aangevoerd' zich in het verderf
stortten; op het in dien tijd algemeen verspreide geloof, waaruit deze hooge inspiratie
vanzelf dan opdook; op den stijl en het beeldenmateriaal van den barok, die den
hemel lieten uitbeelden en stoffeeren; op de stiel vaardigheid van den grooten dichter,
die niet meer aan zijn proefstuk stond... Van dat alles moest Brauns afzien: zijn
tragedie doet zich veel meer zwevend voor, meer lyrisch, los en dynamisch in bouw
en vorderen. In versmaat en structuur, in uitbeelding en gedachtengang, is ze soepel
en golvend, teer en geweldig, af en toe wat ijl en licht; maar niet minder stout, meer
geschakeerd, en, zonder de breede staatsie van den zeventiende-eeuwer, niet minder
verheven. Brauns kan het hooge onderwerp aan; zijn Lucifer vangt waardig en machtig
de oude stem weer op. Wij betreuren zijn onstuimige vaart alleen; anders hadden
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we, voor onzen tijd, een meesterwerk ontvangen. Of liever: we ontvangen een
meesterwerk... dat we iets zuiverder hadden gewenscht.
De plaats ontbreekt ons om den fier uitgroeienden Michael tegenover den trotsch
zich verstarrenden Lucifer te plaatsen, - den nijdigen Belial, den koud-nonchalanten
Apollion, den verleiden engel Ariel tegenover den van God vervulden Gabriel en
den vriendschap-ademenden Rafael; de plaats om deze veelvuldige intrigue los te
wikkelen: van gevaar en zelfbehoud, zelfbewustzijn en overgave, zelfverkleining en
groei in God. Om enkele draden bloot te leggen:
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van vriendschap en afgunst, kuiperij en deemoed, verlokking en bevrijding... Doch
dan pas zouden de bijzondere geest en de uitzonderlijke qualiteit blijken van deze
Lucifer-tragedie: zoo geheel anders dan Vondel's gewrocht en toch daardoor
geïnspireerd, zoo geheel persoonlijk en toch getrouw aan onze hoogste traditie.
Wij citeeren het begin en het einde: een dubbel voorbeeld van den Vondeliaanschen
toon en de persoonlijke inspiratie. Lucifer zelf heft het stuk aan:
Ik ben van elken geest de diepste en de grootste,

en het koor besluit:
... O mensch, o mensch, dat niets u schende
van Lucifer's wild hart en Lucifer's ellende.

***
'Vondel redivivus!' Is het niet een verheugend verschijnsel dat onze grootste dichter
onder ons weer te leven begint? Door zijn onweerstaanbare bekoorlijkheid heeft Van
de Velde zich laten verleiden, en hij brengt ze ons over. Op zijn stoutste vlucht heeft
Brauns hem durven nagaan, en de oude verhevenheid verheft den modernen dichter.
Kon Vondel intenser onder ons leven: hoeveel rijker en beter maakte hij ons, door
een volle traditie krachtig gevoed!
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Internationale kroniek
San Francisco: deemstering of dageraad?
door Dr Jur. A. Thomas
Een nuchtere diagnose opmaken van onzen tijd is een ondankbare taak. Het is
inderdaad niet gemakkelijk in een chaos van onmiddellijk-tastbare feiten het koude
beeld der werkelijkheid op te bouwen. Bovendien beantwoordt de waarheid niet
altijd aan de verlokkelijke gestalte die de optimistische verbeelding zoo graag
voorspiegelt.
Wie voelt het niet aan? Het einde van het nationaal-socialistisch avontuur beteekent
niet noodzakelijk de oplossing van al de hangende vraagstukken, een soort 'happy
end' waarna de volkeren nog lang en gelukkig leven. Dit avontuur biedt integendeel
veel gelijkenis met een katalysator in een chemische reactie. De reactie zelf is niets
anders dan een algemeen en grondig omvormingsproces der maatschappelijke
instellingen.
Een tijdperk, het 'moderne', dat in het teeken stond der souvereine nationaalstaten
en doordrenkt was van individualisme, wordt afgesloten. Een nieuw breekt aan,
gekenmerkt door de universaliteit der verschijnselen en door den organischen uitbouw
der sociale groepeeringen. Wij staan midden in de overgangsperiode. De omvorming
is niet minder diep dan die van de oudheid tot de middeleeuwen, niet minder wezenlijk
dan die van de feodaliteit tot de 'moderne' maatschappij. Zij raakt aan de grondvesten
zelve der westersche beschaving. Voor de eerste maal in de geschiedenis is ze
wereldomvattend. Daarom gaat ze ook gepaard met wanordelijkheden en rampen
van ongekende hevigheid en uitgestrektheid1.
Tegenover de grootheid van het gebeuren voelen wij ons nietig. In dit bewustzijn
van zwakte ligt echter ook kracht. Het proces der feodaliseering en de overgang naar
de moderne tijden mochten acht of negen eeuwen duren. Onze tijd is in zoover met
vroegere perioden onvergelijkbaar dat thans het inzicht in de problemen, de bewuste
wil om ze op te lossen en de beheersching der middelen daartoe sterk gestegen zijn:
'De patiënt neemt zelf zijn genezing ter hand'.
De conferentie van San Francisco kan begrepen worden als een poging om een
nieuwe, evenwichtige wereldstructuur te smeden, nauw aangepast aan het huidig
ontwikkelingsstadium der menschheid.
Om de draagwijdte te beseffen van de aanstaande beslissingen, waarvan zooveel
afhangt, moeten wij ze in hun historisch verband situeeren. Daartoe is het noodig er
aan te herinneren hoe een feitelijke wereldmaatschappij ontstaan is, hoe haar
ongeordende groei tot een hevige crisis leidde, hoe reeds diverse pogingen werden
aangewend om een internationale organisatie uit te bouwen, welke in dit opzicht de
huidige tendensen zijn en wat er thans op het spel staat. Dit is in enkele woorden het
onderwerp dezer bijdrage. Te uitgebreid om grondig behandeld te worden, zullen
wij het tot de hoofdzaken herleiden. Een volgende maal hopen wij de resultaten der
conferentie in het licht der doctrine te kunnen bespreken.
1

'In de groote processen van natuur en samenleving gaan, zoo ver ons oog en oordeel reikt,
doodstrijd en barensweeën samen. Altijd groeide het nieuwe in het oude op, maar de tijdgenoot
weet niet, kan niet weten, wat het waarlijk nieuwe is dat bestemd is te zegevieren.' - J.
HUIZINGA in In de Schaduwen van morgen.
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I. Ontstaan van een wereldmaatschappij
a) Economisch: Aan den oorsprong ligt de machine. Vanaf omstreeks het midden
der XIXe eeuw deed de technische vooruitgang de productieve mogelijkheden
ongehoord stijgen. Parallel hiermede groeide een machtig het van verkeersmiddelen.
In het teeken van het economisch liberalisme en onder de stuwende kracht van het
grootkapitaal werd een ongekende mobilisatie van grondstoffen, materiaal en
menschen op touw gezet. Een vruchtbare internationale arbeidsverdeeling kwam tot
stand. Europa, later ook de Vereenigde Staten, werden omgetooverd in machtige
industrie-centra, gevoed door de grondstoffen en de levensmiddelen betrokken uit
de jongere landen, die de waardevolle nijverheidsproducten afnamen.
De roes was bedwelmend, bij zoover dat het twistzieke Europa de oude veeten
vergat en een zoo lange periode van kalmte en vrede kende dat het dien toestand als
den normalen begon te beschouwen.
Materieele overwegingen beheerschten nagenoeg uitsluitend dit jong, intens
internationaal leven, alle politieke, sociale en ethnische realiteiten overschaduwend1.
De oude staatsverbanden kraakten onder de groeiende macht van grootindustrie en
wereldfinancie waarvan de vangarmen over heel den aardbol reikten. Wat beteekenden
landgrenzen nog? Was een conflict tusschen verouderde en voorbijgestreefde politieke
lichamen nog mogelijk nu de onderlinge materieele afhankelijkheid der volkeren het
overheerschend feit geworden was?
b) Politiek: In het vage bewustzijn van de noodzakelijkheid zich de materieele
levensbasis te verzekeren, ook in de overtuiging dat de laatste kaarten gespeeld
werden, gingen de naties den weg op van het 'imperialisme'. Het werd een rush naar
de verovering der nog toegankelijke grondstoffen-gebieden. Dit verklaart de
systematische economische 'ontsluiting' van Australië, de verdeeling van Afrika, de
inschakeling van het verre Oosten in het systeem der industrielanden. Hier situeert
zich ook, voor België, de geniale koloniale gedachte van Leopold II.
Het spel van de betrekkingen der staten onderling voltrok zich steeds meer in den
vorm van een wereldpolitiek2. Tot de constructieve hernieuwing der politieke
instellingen in functie van de gewijzigde werkelijkheid kwam het echter niet.
c) Demographisch: Een der gevolgen van de economische ontwikkeling was de
buitengewone aangroei der bevolking, wat de afhankelijkheid der staten onderling
nog versterkte. Die van het Europeesch vasteland, welke sedert het ontstaan der
menschheid tot omstreeks 1800 slechts 180 millioen zielen bereikt had, steeg tot 450
millioen in 19143. Kapitaal wereldpolitiek feit dat elken terugtocht afsneed. Het in
stand houden der werking der wereldmaatschappij werd daardoor een levenskwestie.
1

2

3

'Des dizaines d'années durant, le monde occidental a paru considérer la civilisation comme
un sous-produit du progrès économique.' (H. AGAR, A time for greatness, Boston, 1942. Fr.
Vertaling: A l'échelle de l'époque. Ed. Transatlantique, New-York, 1944.)
'...Een wereldpolitiek met gebrekkige middelen, met de halsbrekendste toeren, maar een
wereldpolitiek die zich realiseert “quand-même”, die niet meer te ontgaan is, alsof de noodzaak
van eendracht alle verdeeldheid te boven ging. Alsof een barmhartige God glimlachend zeide:
houdt u maar strak, ik zal u wel kneden.' - J. HUIZINGA in In de Schaduwen van morgen.
Vgl. W. SOMBART, Le Socialisme Allemand. (Fr. vertaling verschenen bij Payot, Parijs.)
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d) Sociaal: De technische en demographische ontwikkeling deed ook sociale
problemen oprijzen van onvermoeden omvang. De arbeidersmassa betaalde den
bitteren losprijs der stoffelijke welvaart die aan een minderheid - 'the happy
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few' - ten goede kwam. Hoe kon het anders dan dat zij in lichaam en ziel bedreigd1,
in een daad van zelfverweer, zich eerst plaatselijk, dan nationaal, weldra ook
internationaal organiseerde om blok te vormen tegenover het georganiseerde kapitaal?
In de industriestaten groeide de werkloosheid - resultaat van de machine - uit tot
een plaag met onberekenbare gevolgen. De reusachtig gestegen
productiemogelijkheden vermochten, ten slotte, niet te beletten dat groote
menschenmassa's, zonder voldoende koopkracht - hier denken wij bijzonder aan
Azië - verhongerden2. Deze nationale en internationale wanverhoudingen hebben
een gevaarlijke onevenwichtigheid in het leven geroepen3.
e) Cultureel: Aan het einde van dit alles staat de mensch. Ook hij is internationaal
geworden, in zijn kleeding, in zijn handelen, in zijn denken. Is het daarom misschien
dat hij zooveel van zijn geestelijken inhoud verloren heeft? De hedendaagsche
samenleving schijnt hem te beletten als individu op te treden4. Het klimaat der
grootsteden is bijzonder schadelijk: niets is dommer, schreef Spengler, dan de
ontwortelde stedeling.
Het feit dat de rol van Europa als geestelijke lichtbaken van de wereld betwist
wordt - een functie die het sedert drie eeuwen zoo schitterend vervulde - is in dit
opzicht ongemeen zorgwekkend. Want wie of wat zal voortaan deze richtinggevende
functie waarnemen?
Zoo staan we dan voor het paradoxale feit dat, op het oogenblik zelf waarop de
menschelijke energie en de materieele welvaart ongekende hoogten bereiken de
beschaving op haar grondvesten wankelt omdat de harmonie tusschen het stoffelijke
en het geestelijke - de voorwaarde van elke cultuur - nooit zoo volledig werd
verbroken.
De verspreiding van een nieuw internationaal menschentype, de 'homo insipiens
gregarius', draagt in zich de kiem van groote onheilen. De grondvoorwaarden van
een menschelijke samenwerking, met name orde, veiligheid, eerbied voor de hoogere
waarden, redelijkheid, worden er door ondermijnd5. Alleen voor het vestigen van
régimes waarin de blinde massa zich door onverantwoordelijken laat leiden is die
toestand bijzonder gunstig6.
1
2

3

4

5
6

Vgl. H. DE MAN, De psychologie van het socialisme.
'Mais l'humanité ne peut pas éternellement accepter de brûler ses biens inutiles tandis que
des millions d'êtres agonisent lentement de faim, ni s'offrir le luxe d'une saignée decimale
pour résorber à la fois produits et consommateurs. Une loi fatale veut que les évidences
rationnelles soient longues à passer dans les faits et que ce passage veuille du sang, mais il
n'est pas d'exemple qu'une nécessité imposée par l'évolution logique n'ait pas fini par
transformer la société.' (Daniel ROPS, Par delà notre nuit.)
'Fonder sur un état d'inégalité sociale aveuglante des institutions politiques qui tendent à
établir l'égalité théorique de tous les hommes revient à vouloir faire tenir une pyramide sur
sa pointe.' (Henry GEORGE, geciteerd door H. AGAR, op. cit.)
'Dans ce monde libre la personne humaine disparaît avalée par la foule anonyme et le seul
bonheur parfait restera de se laisser bercer - goutte sans nom dans la masse gluante - par le
flux et le reflux d'une collectivité sans pensée, sans vouloir et sans visage...' (L. VAN DEN
BOSSCHE in Demain, l'homme, Brussel, 1941.)
Vgl. RÖPKE, Explication économique du monde moderne.
'La caractéristique du moment c'est que l'âme médiocre, se sachant médiocre, a la hardiesse
d'affirmer les droits de la médiocreté et les impose partout...
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Vatten wij samen. De ongehoorde groei eener feitelijke wereldmaatschappij heeft
op verscheidene gebieden een grondige ontwrichting teweeg gebracht, want: 'Dans
ce corps démesurément grossi l'âme reste ce qu'elle était, trop petite maintenant pour
le remplir, trop faible pour le diriger, d'où le vide entre

“J'y vois la manifestation la plus évidente de la manière d'être des masses qui ont résolu de
diriger la société sans en être capables. C'est dans sa conduite politique que l'âme nouvelle
se révèle de la manière la plus brutale, c'est dans son “hermétisme” intellectuel qu'on en
trouvera l'explication.” (ORTEGA Y GASSET in La révolte des masses.)
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elle et lui, d'où les redoutables problèmes sociaux, politiques, internationaux qui sont
autant de définitions de ce vide1'.
Schematisch voorgesteld doen deze problemen haast artificieel aan. In waarheid
zijn ze duizelingwekkend diep, complex en genuanceerd. Zij culmineeren in de
noodzakelijke omvorming eener empirische internationale samenleving in een
harmonische en organische volkerengemeenschap2.
Waar de mensch hierbij in gebreke bleef werd een crisis onvermijdelijk en hebben
de gebeurtenissen er zich mede belast de onevenwichtigheid der heerschende
toestanden zich te laten ontwikkelen tot een geweldigen storm die door den
wereldoorlog 1914-1918 werd ingeluid.

II. De crisis
Negentien honderd en veertien bracht een brutale ontnuchtering. De vrije
wereldeconomie vermocht dus niet politieke conflicten uit te schakelen3? Zoo vast
was nochtans het geloof in de tooverformule - die inderdaad tot een ongekende
stoffelijke welvaart geleid had - dat de les der feiten niet tot de geesten doordrong.
Met onbegrijpelijke lichtzinnigheid zagen de 'hooge' contracteerende partijen te
Versailles de ware problemen over het hoofd4. De tragische symphonie, die ten koste
van millioenen jonge menschenlevens georchestreerd was, bleef jammerlijk
onvoltooid.
Op sociaal gebied kwam het wel tot zekere hervormingen doch de onbeholpenheid
der naoorlogsche regeeringen in economisch opzicht is spreekwoordelijk geworden5.
De naïeve algemeene verwachting was gewoon een terugkeer tot het 'status quo ante'.
Zelfs de groote idee van den Volkenbond, met onvoldoende consequentie
doorgedreven en door de grootste natiën verraden, leed schipbreuk.
Doch de spanning der werkelijke verhoudingen was ondertusschen niet verminderd.
Integendeel hadden vier jaar oorlog het wondere apparaat der internationale
arbeidsverdeeling definitief uit zijn voegen gerukt. De jongere grondstoffenlanden
hadden namelijk de gelegenheid benut om hun economische ontvoogding in versneld
tempo door te voeren; de oudere en ondertusschen zeer verarmde natiën hadden noodgedwongen - den landbouw opnieuw ontwikkeld. Na een korte periode van
euphorie stortte het opgelapte gebouw der wereldsamenleving krakend ineen: de
'krach' van Wallstreet die, in 1929, de economische crisis inluidde, wees op een
fundamenteel defect van het systeem.
Het had een bevrijdende crisis kunnen zijn, een gelegenheid voor
gewetensonderzoek. Onmeedoogend werd het proces gemaakt van de doctrine die
wel aan den grooten opgang ten grondslag had gelegen maar die in menig opzicht
1
2
3

4
5

BERGSON in Les deux sources de la morale et de la religion.
Vgl. Y. dE LA BRIÈRE, La Communauté des Puissances: d'une communauté inorganique à
une communauté organique. Paris, 1932.
'La facilité des communications matérielles a bien pu uniformiser le monde; elle ne l'a pas
uni, car la matière est essentiellement diviseuse et les hommes ne communiquent que dans
l'immatériel.' (H. MASSIS in La Guerre de trente ans.)
In zijn werk A Time for Greatness spreekt H. AGAR over 'het groote verraad van 1919'.
Vgl. BAUDHUIN, Histoire économique de la Belgique, 1914-1939. Bruxelles, 1944.
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faalde: door het materialisme, dat het verwerven van rijkdom als hoogste doel stelde
van de menschelijke bedrijvigheid; door het individualisme, dat, in strijd met het
sociale wezen van den mensch, de ondergeschiktheid van de belangen van den
enkeling aan die der gemeenschap miskende; door een ongezond liberalisme, dat
practisch leidde tot de economische dictatuur van groot-industrie en financiewezen.
Men waarschuwde er tevens voor niet in de tegenovergestelde uitersten, nl. de extreme
vormen van collectivisme te vervallen. De evenwichtige
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oplossing bleek te liggen in het eerbiedigen der rechten van de menschelijke
persoonlijkheid en in het voldoen aan de eischen der sociale solidariteit1.
Het is echter steeds gemakkelijker den gulden middenweg uit te stippelen dan hem
te bewandelen. In plaats van gezamenlijk het hoofd te bieden aan de groeiende
moeilijkheden trokken de volkeren zich meestal wantrouwend terug in autarkische
systemen.
De onmacht der naoorlogsche samenleving om orde te scheppen op economisch,
sociaal en politiek gebied heeft 'den opstand der horden', die zich wanhopig
vastklampten aan de rampzalige dictatoriale régimes, geleid - men vergete het niet
- door oude frontsoldaten, in de hand gewerkt.
Het verslag Van Zeeland, in 1938, was een uiterste poging met het oog op een
nauwere internationale samenwerking. Weinige maanden nadien ontbrandde het
tweede wereldconflict, dat, sterker nog dan het eerste, de sporen draagt van het
tijdsgebeuren. Geweldiger en destructiever in elk opzicht dan welk ander ook, bevat
het de kiemen van een langen, pijnlijken nasleep, die slechts door een krachtdadig
ingrijpen had kunnen vermeden worden.

III. De uitbouw eener wereldorganisatie
A. Lessen uit het verleden
1o De Volkenbond. - De gedachte eener wereldorganisatie is niet nieuw. Het biedt
weinig onmiddellijk interesse op te klimmen tot Grotius of tot Erasmus. Veel dichter
bij ons staat de Volkenbond als de belichaming van den wil der volkeren om in vrede
te leven. Al ware het slechts als dusdanig mag de beteekenis dezer grootsche poging
- die vatbaar is voor volmaking - niet worden onderschat. Blijvende resultaten werden
overigens geboekt, o.m. het Internationaal Arbeidsbureau dat nuttig werk levert.
De Volkenbond beantwoordde in zijn groote lijnen aan de grondvereischten eener
geordende wereldgemeenschap: een gemeenschappelijk doel, een centraal gezag,
een systeem van sancties om de orde te handhaven. Zijn politieke mislukking wordt
wel eens uitgelegd door de zelfzucht der grootmachten. Het staat vast dat ook
technische tekortkomingen daaraan niet vreemd zijn. Daar is namelijk het gebrek
aan bindende rechtspleging in zake de regeling van internationale geschillen; daar
is het gebrek aan doeltreffende machtsmiddelen om de uitvoering der getroffen
beslissingen af te dwingen; daar is vooral het feit dat er veeleer gestreefd werd naar
een vredelievende regeling der geschillen dan wel naar het voorkomen der zelve.
Om botsingen te vermijden is het van betrekkelijk minder belang een ingewikkeld
remsysteem uit te bouwen dan wel het verkeer zelf te regelen: er zijn omstandigheden
waarin ook de beste remmen den schok niet kunnen beletten2.
1
2

Vgl. A. MULLER, S.J., La crise libératrice in La Vie Économique et Sociale, 15 November
1935.
Onlangs vergeleek staatsminister F. Van Cauwelaert het oeuvre van W. Wilson aan het dak
van een constructie waarvan de fundamenten niet voorhanden waren. En inderdaad kan de
Volkenbond alleen de bekroning zijn van een breed en diep uitgebouwd systeem. Het valt
te betreuren dat zulks niet vroeger werd ingezien.
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De eerste vereischte eener stabiele wereldorganisatie is en blijft een gezagrijke
instelling of complex van instellingen die de internationale samenleving bestendig
beheerscht en actief ordent. Dit veronderstelt vanwege de natiën het aanvaarden van
een gemeenzame tucht met als tegenhanger een daadwerkelijke tempering van het
begrip der souvereiniteit. Hiertoe is een levende gemeenschapszin onder de leden
der wereldmaatschappij onontbeerlijk. Nuchtere geesten beweren dat het nog lang
niet zoo ver gekomen is. Het ware onwijs op een politiek mirakel, nl. de spontane
algemeene verbroedering onder de volkeren, te rekenen; veeleer schijnt het
aangewezen trapsgewijze te werk te gaan om het ideaal eener
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harmonische internationale samenleving geleidelijk te benaderen1. In dit
gedachtenverband is de spontane groei van statengroepeeringen een kenschetsend
verschijnsel.
2o Regionale akkoorden. - De economische afzondering waarin de staten zich, na de
wereldcrisis, in een defensief reflex terugtrokken, was zoo ondraaglijk dat weldra
pogingen werden gedaan tot het vormen van kleinere statenblokken deel uitmakend
van een zelfde geographische of economische ruimte. Vandaar de overeenkomst van
Ouchy (18 Juli 1932) en het akkoord van Oslo (28 Mei 1937) waarbij België zich
aansloot. Vandaar ook het Balkanpakt (8 Februari 1934) en het Baltische pakt (12
September 1934)2.
Deze pogingen steunden op realistische overwegingen en hun doelstelling was
beperkt, maar ze stuitten op den particularistischen geest der betrokken partijen.
Duurzame resultaten werden daarom niet bereikt.
3o Grootruimte. - De uitdrukking 'grootruimte' heeft thans een ongunstige beteekenis
verkregen maar de idee en het feit bestonden lang vóór de asmogendheden ze voor
haar rekening namen om ze als politiek instrument te misbruiken. Na het uiteenvallen
der wereldeconomie groeiden de grootere scherven vanzelf tot levensvatbare en
zelfgenoegzame eenheden uit.
Zeer natuurlijk was deze evolutie voor de Vereenigde Staten; ze lag in de lijn der
toenmaals gevolgde politiek (we believe that we must be self-contained and self
sufficing), die overigens een door financieele middelen gesteund
'stroomlijnimperialisme' over het amerikaansch continent niet uitsloot.
De Sovjet-Unie, jaren lang op zich zelf aangewezen en in menig opzicht met de
'States' te vergelijken, namelijk wat de ruimte en het economisch potentieel betreft,
had haar vijfjarenplannen niet eens te wijzigen om van haar kant eveneens een machtig
en zelfstandig blok te vormen.
De rijkste, de substielste vorm van grootruimte is ontegensprekelijk het 'British
Commenwealth of Nations', in wiens schoot, onder gelijkberechtigde staten-leden,
een vruchtbare en vrij aanvaarde onderlinge samenwerking tot stand kwam die
speciaal sinds het akkoord van Ottawa, in 1932, uitbreiding nam.
Onbeholpen daarentegen komt de poging voor van Duitschland om Europa aaneen
te klinken onder de heete slagen van het wapengeweld. Wat de natuurlijke uitkomst
kon zijn van een lange ontwikkeling mislukte omdat uit het oog verloren werd dat,
volgens het woord van Renan, een natie - en dit geldt voor elke gemeenschap - in
haar bestaan afhangt van een dagelijks gevestigd plebisciet. Is ook de ondergang van
het Romeinsche rijk o.m. niet te wijten aan het feit dat het te uitsluitend steunde op
krijgsmacht en bureaucratie?
Uit het voorgaande wenschen wij alleen af te leiden dat de grootruimten of regionale
gemeenschappen wellicht de natuurlijke schakel kunnen vormen tusschen de
nationaal-staten waarin de atmospheer sinds lang te beklemmend is en de
1

2

'It seems elementary wisdom to begin with workable and acceptable approximations rather
than institutions satisfying the classical definitions.' (P.E. CORBET, Post war worlds.
New-York, 1932.)
Vgl. E. HANTOS, Le régionalisme économique. S.D.N., 1939.
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gecentraliseerde ordening van een wereld die alles behalve homogeen is en die
daarvoor niet geheel rijp is. Hier geldt wat niet zonder reden over de economische
verhoudingen gezegd werd, nl. dat de wereldorganisatie slechts de bekroning zijn
kan van een gebouw met verscheidene verdiepingen, zóó dat elke verdieping steunt
op een lagere: een pyramidale constructie.

B. De psychologische atmospheer
Om de natiën er toe te brengen af te zien van eng particularisme en de tucht
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te aanvaarden die een geordende wereldmaatschappij oplegt is een samenloop van
gunstige omstandigheden vereischt. Deze waren na den eersten wereldoorlog
voorhanden. De huidige atmospheer verschilt echter in menig opzicht van die waarin
de Volkenbond is ontstaan. Ze is in bepaalde opzichten ongunstiger, in andere
gunstiger voor het bouwen van een apparaat van internationale veiligheid.
De kloof tusschen de sociale, economische en politieke werkelijkheid en de
bestaande instellingen is dieper en breeder dan ze ooit was. Scherper en dreigender
dan ooit stellen zich de vraagstukken die bij den aanvang dezer eeuw reeds hangende
waren en die de eerste wereldoorlog aanzienlijk had toegespitst. Nooit waren de
gemoederen zoo opgehitst als nu en dus weinig vatbaar voor duurzame scheppingen.
Daartegenover staan feiten die de hoop op een redelijke oplossing wettigen Na
vijf jaren gruwelen en onnoemelijk lijden zijn de geesten meer dan ooit doordrongen
van de noodzakelijkheid alle middelen in het werk te stellen om de herhaling van
een ramp te voorkomen die, in verband met het steeds steigende vernietingspotentieel,
nog schrikwekkender afmetingen zou aannemen. De wil om tot een oplossing te
komen is daarom ten minste zoo sterk als twintig jaren terug.
Wat meer is, men is zich thans van den aard en den omvang der taak duidelijker
bewust dan voorheen. Zoo wordt nu bijzonderen nadruk gelegd op de noodzakelijkheid
van economisch evenwicht en sociale rechtvaardigheid om de internationale veiligheid
te verzekeren. Zoo wordt ook de nieuwe politieke werkelijkheid onder oogen genomen
en wordt toegegeven dat de 'oude wereld' die we kenden definitief heeft afgedaan
en een grondige herziening der begrippen noodzakelijk is. Zulks geldt met name
voor de absolute staatssouvereiniteit: het besef der feitelijke ongelijkheid der natiën
- met de daaruit volgende ongelijkheid van functie en van verantwoordelijkheid - is
duidelijker geworden en heeft zelfs zijn weg gebaand in de doctrine.
Ook de middelen die ter verwezenlijking eener wereldorde worden overwogen
getuigen van een scherpen realiteitszin. In dit verband heeft maarschalk Smuts den
vinger op de wonde gelegd wanneer hij zeide voor de parlementaire vereeniging van
het Britsche rijk: 'Deze oorlog heeft ons geleerd dat idealisme niet volstaat en dat
een instelling als de Volkenbond, gesteund op het principe der universaliteit, niet
vermag de internationale veiligheid te handhaven. Wij dachten het probleem van het
evenwicht te kunnen ontwijken maar vielen in het tegenovergesteld euvel. Indien
wij het lot der veiligheid aan vage beschikkingen en aan de vredelievende neigingen
van de wereld toevertrouwen zijn we verloren. Aan het gezag en aan de macht moet
de noodige plaats worden ingeruimd1'.
Het huidig wereldconflict heeft ten slotte ook de geesten gerijpt. Sterker dan
voorheen wordt de internationale solidariteit aangevoeld: zoo wordt de strikte
neutraliteit, in een oorlog waarbij voortaan telkens geheel de wereld betrokken is,
moeilijk aanvaard. Het mag daarom worden gezegd dat in verscheiden opzichten de
1

Dit is natuurlijk niets nieuws: PASCAL betoogde reeds: 'La justice sans la force est impuissante,
la force sans la justice est tyrannique. Il faut done mettre ensemble la justice et la force et,
pour cela, faire que ce qui est juste soit fort et que ce qui est fort soit juste.'
En GUIZOT stelde vast: 'A l'origine de tous les pouvoirs, je dis tous indistinctement, on
rencontre la force; non pas que je veuille dire que la force seule les a tous fondés et que s'ils
n'avaient eu, à leur origine d'autre titre que la force, ils se seraient établis... Mais il est
impossible de ne pas reconnaître que la force a souillé le berceau de tous les pouvoirs du
monde, quelle qu'avait été leur nature et leur forme.' (Histoire générale de la Civilisation en
Europe. Bruxelles, 1841.)
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psychologische voorbereiding met het oog op een organischen uitbouw der
volkerengemeenschap thans verder gevorderd is dan na 1918.
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C. Mijlpalen op den weg naar San Francisco
1o Het Atlantische Handvest. - Op 14 Augustus 1941 legden Roosevelt, als Voorzitter
der Vereenigde Staten, en Churchill, als Eerste Minister van Groot Brittannië, ter
gelegenheid eener ontmoeting op zee, een gemeenschappelijke verklaring af waarin
de beginselen werden bepaald die de politiek der beide betrokken natiën inspireerde
en terzelfder tijd de grondslagen moesten vormen eener betere toekomst van de
wereld1.
Dit document, dat wegens zijn algemeen karakter weleens sceptisch werd onthaald,
is het eerste getuigenis sinds het uitbreken van de vijandelijkheden van het geloof
der volkeren in de idee eener geordende en vredelievende internationale samenleving
en van hun wil de storende elementen uit te schakelen. Het is niet alleen een antwoord
aan de voorstanders der 'internationale physica' die alleen machtsverhoudingen
aanvaarden, maar tevens de eerste stap in de richting van een nieuwe wereldorde
gesteund op vrijheid, rechtvaardigheid en loyale samenwerking.
2o Dumbarton Oaks. - Besprekingen tusschen Groot-Brittannië, de Vereenigde Staten
en de Sovjet-Unie betreffende een mogelijke wereldorganisatie werden van 21
Augustus tot 28 September 1944 gehouden te Dumbarton Oaks. Van 29 September
tot 7 December 1944 werden over hetzelfde onderwerp besprekingen gevoerd onder
1

Ziehier de tekst dezer verklaring:
1o Hun landen zoeken geen uitbreiding, noch op territoriaal noch op eenig ander gebied;
2o Zij wenschen geen territoriale wijzigingen te zien aangebracht, zoo deze niet
overeenstemmen met den uitdrukkelijken wensch van de betreffende volkeren;
3o Zij erkennen het recht van alle volkeren om den vorm van de regeering te kiezen, waaronder
zij wenschen te leven, en zij wenschen de souvereine rechtenen het zelfbestuur hersteld te
zien voor hen, die daarvan met geweld van wapenen zijn beroofd;
4o Zij zullen trachten met volle eerbiediging van hun bestaande verplichtingen, het genot te
bevorderen voor alle staten, groot en klein, overwinnaar of overwonnene, om hun aandeel
te krijgen, op gelijke voorwaarden, in den wereldhandel en in de verkrijging van de ruwe
materialen der wereld, welke noodig zijn voor hun economische welvaart;
5o Zij wenschen de nauwste samenwerking tusschen alle volkeren op economisch gebied tot
stand te brengen met het doel om voor allen verbeterde levensstandaards, economischen
vooruitgang en sociale zekerheidsstelling te verkrijgen;
6o Na een finale vernietiging van de Nazi-tyrannie hopen zij een vrede gevestigd te zien, die
alle volkeren in de gelegendheid zal stellen om in veiligheid te leven binnen hun eigen
gebieden en dat iedereen in alle landen hun leven vrij van vrees en gebrek kunnen leven;
7o Zulk een vrede moet alle menschen in staat stellen de hooge zeeën en oceanen zonder
beletsel over te steken;
8o Zij gelooven dat alle volkeren ter wereld, zoowel om realistische als om geestelijke
redenen, moeten komen tot een afstand doen van het gebruik van geweld. Aangezien in de
toekomst geen vrede kan bestaan, indien land-, vloot- en luchtbewapening voor het gebruik
beschikbaar blijven voor volkeren, die dreigen of kunnen dreigen met aggressie buiten hun
grenzen, gelooven zij, dat hangende de vestiging van een meer ontwikkeld en blijvend systeem
van algemeene veiligheid, de ontwapening van zulke volkeren noodzakelijk is. Zij zullen
eveneens hulp en aanmoediging verstrekken tot het treffen van alle andere praktische
maatregelen, welke voor vredelievende volkeren den verpletterenden last van bewapening
zullen verlichten.' (Textueel overgenomen uit: Vrede en Oorlog. - De buitenlandsche politiek
der U.S.A. 1931-1941. Transatlantic. Uitgave 1944.)
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vertegenwoordigers van Groot-Brittannië, de Vereenigde Staten en China. Zij leidden
tot een reeks voorstellen bedoeld als den grondslag voor de toekomstige wereldorde:
Proposals for the Establishment of a General International Organisation.
Ziehier de substantie dezer voorstellen:
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I. Doeleinden:
1. De internationale vrede en veiligheid te handhaven; met dat doel de
gemeenschappelijke maatregelen treffen ten einde de bedreigingen voor den
vrede te voorkomen, elken aanval of andere stoornissen van den vrede uit te
schakelen en door vredelievende middelen de internationale geschillen te regelen.
2. De vriendschappelijke betrekkingen onder de natiën bevorderen en maatregelen
treffen van aard om den algemeenen vrede te versterken.
3. De internationale samenwerking organiseeren met het oog op de oplossing van
vraagstukken van economischen, socialen of humanitairen aard.
4. Een centrum vormen ten einde de actie der natiën in dien zin te harmoniseeren.

II. Hoofdorganen:
1. De Algemeene Vergadering waaraan al de staten, gelijkberechtigd, deelnemen.
Zij kan vraagstukken in overweging nemen en daarover haar meening laten
kennen zonder evenwel over beslissende macht te beschikken.
2. De Veiligheidsraad die een beslissend orgaan is. De Vereenigde Staten,
Engeland, Rusland en China, te gelegener tijd ook Frankrijk, zouden daarin
bestendig zetelen. Zes niet-permanente zetels zouden ter beschikking worden
gesteld van de andere natiën, verkozen voor een periode van twee jaar door de
algemeene vergadering.
3. Het Internationaal Gerechtshof, hoofdorgaan der gerechtelijke organisatie
(eventueel het Internationaal Gerechtshof van Den Haag, aangepast aan de
nieuwe internationale orde).
4. Het Secretariaat, geleid door een secretaris-generaal die instaat voor het beheer
der instelling en de aandacht van den Veiligheidsraad kan vestigen op al wat,
naar zijn meening, den vrede zou kunnen bedreigen.

III. Regeling der geschillen:
Het is de taak van den Veiligheidsraad de geschillen die onder de natiën oprijzen op
een vreedzame manier te regelen. Daartoe kan hij een enkwest instellen, de partijen
aanzetten om een oplossing te zoeken door gedachtenwisselingen, arbitrage,
rechtspraak, enz., of zelfs, in geval de partijen niet overeenkomen, een dier vreedzame
oplossingen voorschrijven. Indien ondanks alles een oplossing uitblijft, komt het aan
den Veiligheidsraad toe vast te stellen of de vrede bedreigd is en, eventueel, of een
daad van agressie werd gepleegd. In dit geval beslist de Veiligheidsraad welke
diplomatieké, economische of andere maatregelen moeten getroffen worden om zijn
voorschriften uit te voeren. Blijken deze maatregelen onvoldoende dan heeft hij het
recht gebruik te maken van militaire middelen om den vrede en de internationale
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veiligheid te handhaven of te herstellen. De leden der organisatie stellen daartoe hun
leger en alle andere noodige middelen ter beschikking van den Veiligheidsraad.

IV. Samenwerking op sociaal en economisch gebied:
Gezien het belang der economische en sociale kwesties voor het bewaren van den
vrede wordt, onder toezicht van de algemeene vergadering, een raad opgericht belast
met het onderzoek der internationale vraagstukken van dien aard en met het
bevorderen van den eerbied voor de menschelijke rechten en voor de fundamenteele
vrijheden.
3o Yalta. - De conferentie van Yalta, in Februari 1945, behandelde, naast punten van
onmiddellijk strategisch en politiek belang, zekere vragen in aanvulling der voorstellen
van Dumbarton Oaks. Bepaaldelijk werd de proceduur van het stemmen in den schoot
van den Internationalen Veiligheidsraad die, bij gebrek aan overeenstemming,
onbepaald was gebleven, nader omschreven. Een akkoord werd bereikt op volgende
basis: het toepassen van economische en militaire sancties zou ondergeschikt zijn
aan een beslissing getroffen door een meerderheid van zeven stemmen op elf in den
Veiligheidsraad, met dien ver-
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stande dat deze meerderheid de bevestigende stemmen zou omvatten van ieder der
vijf groote mogendheden. Dit komt practisch neer op een vetorecht der 'big five', in
zake het toepassen van een dwangmaatregel. Bovendien zou, krachtens hetzelfde
vetorecht een groote natie de toepassing van regionale of andere veiligheidsakkoorden
of akkoorden van onderlingen bijstand kunnen lamleggen.
De akkoorden van Dumbarton Oaks-Yalta vormen het vertrekpunt van de
besprekingen der conferentie die op 25 April 1945 te San Francisco werd geopend.
Het is voorbarig bedoelde akkoorden aan een grondige kritiek te onderwerpen. Toch
kunnen wij niet nalaten, in afwachting dat de definitieve resultaten der conferentie
in het licht der doctrine kunnen worden besproken, een paar zwakke punten van het
voorgestelde systeem aan te stippen omwille van hun overwegend belang.
Vooreerst bevatten de voorstellen - in tegenstelling met het Volkenbondpakt dat
het 'erkennen van het internationaal recht als werkelijke gedragslijn voor de Staten
onder elkaar' en 'het hooghouden van het rechtvaardigheidsbeginsel en een
angstvalligen eerbied voor gesloten overeenkomsten' voorzag1 - geen enkele
verwijzing naar hoogere normen van moreelen aard of zelfs naar het bestaande
volkenrecht2. Zij steunen uitsluitend op contractueele banden. Het geldt hier
ongetwijfeld een zeer substantieele toegeving, op het stuk der principes, 'propter
duritiam cordis'.
Bovendien wordt de internationale veiligheid in feite aan de zorgen der 'big five'
toevertrouwd. Als realist kan men deze nuchtere erkenning der internationale
machtsverhoudingen in zekere mate aanvaarden. Als idealist kan men betreuren dat
de internationale physica aldus boven een realistische moraal verkozen werd. Practisch
rijst de vraag in hoever een veiligheidsformule die afhangt van het eenparig akkoord
der vijf groote mogendheden, welke vrij uiteenloopende belangen, ideologieën,
sociale en economische systemen vertegenwoordigen, leefbaar is.
Naar welke normen zullen de mogendheden die voor de wereldorde instaan zich
richten? In feite blijft dit angstwekkend Damocles-zwaard boven de wereld hangen:
Wat zal er geschieden, in geval één der grootmogendheden de wereldorde in het
gedrang brengt, hypothese welke op het eerste gezicht ernstiger is - en tragischer in
haar onberekenbare gevolgen - dan die van een lokaal conflict tusschen
derderang-staten, waarvoor een zeer preciese proceduur voorzien wordt3.

D. Economische en sociale plannen
Naast de positieve, directe uitbouw eener wereldorganisatie, gesteund op de politieke
veiligheid, voltrekt zich een evolutie die onrechtstreeks naar hetzelfde doel leidt, en
wel langs technischen weg.
1
2

3

Uit de inleiding tot het pakt van den Volkenbond.
Zooals K. ZILLIAKUS doet opmerken in The New Statesman and Nation van 9 December
1944, is de Veiligheidsraad er zelfs niet toe gehouden over den grond van een geschil te
oordeelen, noch drukking uit te oefenen op den aanvaller om het slachtoffer van den aanval
te beschermen.
'Dan - antwoordt ons de H. STETTINIUS - zullen wij, met of zonder vetorecht, een nieuwen
oorlog hebben. Dan zal dit het bewijs zijn dat de internationale veiligheidsorganisatie in haar
taak te kort is geschoten.'

Streven. Jaargang 12

Men kan niet genoeg den nadruk leggen op de beteekenis der internationale
samenwerking op economisch gebied. Op dit terrein kan internationale
verstandhouding best worden verwezenlijkt, want daar zijn gemeenschappelijke
belangen voorhanden. Daarom hangt veel af van de practische resultaten der
Bretton-Woods-overeenkomst4. Het is van het grootste belang dat over heel de wereld

4

Zie onze bijdrage in het Januarinummer van 'Streven': Naar ordening in zake internationale
valutaverhoudingen.
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de economische bedrijvigheid wederopleve, geordend voorzeker, maar tevens in een
geest van vrijheid die de noodige plaats inruimt aan persoonlijk initiatief en
dynamisme1.
Het opheffen der sociale wantoestanden is niet minder noodzakelijk. Beveridge
overdrijft niet wanneer hij de maatschappelijke veiligheid als een der pijlers van het
vredesgebouw bestempelt. Zijn plan komt dan ook op het geschikte moment2. Hoe
kan immers een duurzame vrede worden bereikt in een wereld waarin de
levensstandaard der individuen en die der volkeren onderling onbegrijpelijke
afwijkingen vertoont? Men kan betreuren dat het hier nog niet tot een systematische
internationale actie gekomen is. Wij geven grif toe dat de taak niet gemakkelijk is.
Te meer daar zich hier ook het rassenprobleem situeert: 450 millioen Chineezen, 350
millioen Indiërs, 150 millioen inlanders van Insulinde en Thaïland wachten op sociale
rechtvaardigheid en rassengelijkheid, om van de negers niet te gewagen. De explosieve
kracht dier ontstemde massa's is niet te onderschatten3.

E. Regionale verbonden
Zoo zeer is men algemeen bewust van de onvolkomenheid eener unieke centrale
veiligheidsorganisatie die, evenals de Volkenbond, van boven uit heel het
wereldgebeuren zou beheerschen en practisch zou afhangen van de bestendige
verstandhouding der vijf groote mogendheden in alle belangrijke kwesties, dat men
ze aldra tot de verhoudingen van een kern heeft teruggebracht waarrond een
internationale orde moet groeien, voortspruitend uit een gezamenlijke en
gecoördineerde actie van statengroepen.
De H. Sumner Welles merkt in dit verband terecht op dat in de geschiedenis der
menschheid geen verbond voorkomt dat meer dan enkele jaren duurde en dat de
overheersching voor onbepaalden tijd van vier of vijf groote staten over al de andere
nooit kan aanvaard worden: dit ware alleen een nieuwe vorm van tyrannie. Daarom
verklaart hij zich voorstander van regionale blokken of statengroepen die, beter met
de plaatselijke toestanden vertrouwd, ook beter geplaatst zijn om de gepaste
oplossingen te vinden voor moeilijkheden die in hun schoot zouden oprijzen en om
een realistische economische en sociale politiek te voeren. Om die groepen te beletten
de internationale orde te storen door imperialistische actie5 zou het volstaan het
leidend orgaan van het internationaal veiligheidssysteem met voldoende machten en
controle-mogelijkheden uit te rusten om dergelijke neigingen in de kiem te smoren.
Een akkoord over het principe der regionale veiligheidspakten schijnt in feite te
zijn bereikt. Blijft dan de practische kwestie van de concrete vorming dier blokken
1

Men vergete niet dat een gezond liberalisme aan de basis ligt van de materieele welvaart der
e
XIX

2
3
5

eeuw, ja zelfs den opgang en de beheerschende positie van Europa tijdens de jongste
eeuwen verklaart. (Vgl. GRENARD, Grandeur et décadence de l'Asie. Paris, 1939.)
Zie Sir William BEVERIDGE, Full employment in a free society. London, 1944.
Vgl. STODDARD, The rising tide of colour. (Fr. vertaling: Le flot montant des peuples de
couleur. Payot, Paris.)
Woodrow WILSON wees vroeger op dit gevaar: 'Geen verbonden buiten den Volkenbond.
Er moet een internationale gemeenschap bestaan en geen internationaal evenwicht dat
noodzakelijk tot machtsconflicten leidt'.
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die ten slotte neerkomen op grootruimte: het weefsel der geschiedenis is
ononderbroken. Omdat ons land er rechtstreeks bij betrokken is dienen er hier twee
speciaal aangestipt: het Westersch Verbond en de Atlantische Gemeenschap.
1o Het Westersch Verbond. - De gedachte van een Westersch verbond - althans in
haar explosieven vorm - werd gelanceerd door maarschalk Smuts op 20 November
1943 in een uiteenzetting gewijd aan 'Beschouwingen over een4

4

In zijn werk The time for Decision. London, 1944.
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nieuwe wereld' voor de leden der parlementaire vereeniging van het Britsche Rijk.
Zij kan als volgt worden samengevat: deze oorlog heeft grondige wijzigingen in de
internationale machtsverhoudingen met zich gebracht. In Europa is Rusland de
overheerschende factor; daartegenover staan de Vereenigde Staten als groote
wereldmogendheid; beide beschikken over een nagenoeg onbegrensd
machtspotentieel. Bij hen vergeleken komt Groot-Brittannië voor als een verarmde
en betrekkelijk zwakkere grootmacht. Om een onontbeerlijk drieledig evenwicht te
bewerkstelligen (een eng Angelsaksisch verbond tegenover de rest van de wereld
zou immers aldra leiden tot een conflict om de wereldheerschappij) zou
Groot-Brittannië zijn positie op het Europeesch vasteland moeten versterken door
een eng verbond met de Westmogendheden. De kleine democratieën van het Westen
zouden hierbij overigens zelf belang hebben, vermits zij aldus zouden deel uitmaken
van een organisatie die op denzelfden voet staat als de andere reuzen der
wereldpolitiek.
Aanvankelijk werd de suggestie van Smuts - waarvan het principe reeds werd
uitgedrukt in 1903 door Prof. Sidgewick in een werk over de ontwikkeling der
Europeesche politiek - vrij koel onthaald. Frankrijk voelde zich gekwetst; Rusland
achtte zich geviseerd; de Vereenigde Staten vreesden voor een manoeuvre bestemd
om heel de koloniale wereld in de vangarmen van het Britsche Rijk op te nemen.
Maar de gedachte der regionale pakten, die steeds meer veld wint, werkt ten gunste
van een verbond der Westmogendheden. Alleszins wordt het principe eener nauwere
samenwerking met Engeland in de kleinere Weststaten vrij algemeen positief onthaald:
zij steunt immers op gemeenschappelijke cultureele, koloniale, maritieme en
economische belangen. Frankrijk schijnt echter meer naar continentale samenwerking
over te hellen.
2o De Atlantische Gemeenschap. - Van Amerikaanschen oorsprong is de idee eener
Atlantische Gemeenschap. Walter Lippman zond ze de wereld in met zijn werk: U.S.
War aims. Naar zijn meening kan de internationale orde niet uitsluitend gevestigd
zijn op een accoord onder een vijftigtal Staten, noch op een verbond der 'Drie Grooten'
dat alleen een kern kan zijn.
De wereldorde zelf moet het gevolg zijn eener gecoördineerde actie van
verschillende statengroepen. Één daarvan is de Atlantische Gemeenschap1, die
noodzakelijk zou omvatten: Engeland en Frankrijk eensdeels, de Vereenigde Staten
en Canada anderdeels. Die gemeenschap beantwoordt aan een cultureele
werkelijkheid, de latijnsch-christelijke beschaving, en aan een strategisch imperatief:
de veiligheid van één der samenstellende natiën hangt nauw samen met die van alle
andere. Voor de tweederang-staten ligt de oplossing in de actieve medewerking aan
het systeem waartoe ze behooren2.
1
2

Een andere constellatie zou wentelen rond Rusland. China zou op zichzelf een systeem
vormen. Ook een Arabische gemeenschap zou tot stand komen.
In ons land sprak staatsminister Van Cauwelaert, voorzitter van de Kamer voor
Volksvertegenwoordigers, zich bepaald uit ten voordeele van een Westersch Verbond. Naar
zijn meening dienen de verhoudingen onder de Staten die van zulk verbond deel uitmaken
niet éénvormig te zijn: twee Staten zouden b.v. onderling nauwere betrekkingen kunnen
onderhouden dan met de andere Staten van het Verbond. Bovendien moet de Westersche
organisatie haar rationeele voltooiing vinden in de Atlantische Unie: de twee combinaties
sluiten elkaar geenszins uit. Daarentegen waarschuwde hij tegen den mythos van een vereenigd
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Een verwijt dat elken vorm van regionale gemeenschap treft is dat ze de wereld in
groote invloedsspheren verdeelt, een nieuw evenwicht in het leven roept, uiteraard
instabiel, en kiemdraagster van nog geweldiger wereldcon-

Europa dat minder waarborgen zou bieden in zake cultureele, politieke en economische
onafhankelijkheid. België, dat sterk afhangt van zijn internationale betrekkingen, moet zich
niet zoo zeer richten naar het continent dan wel naar de zee die de moeder is van de vrijheid,
van den voorspoed en van de veiligheid.
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flicten. Maar was ook de lange XIXe eeuwsche periode van vrede in Europa niet op
machtsevenwicht gesteund? En blijft, zelfs in een geordende wereld, het vermaarde
'balance of power' - the greatest secret of modern politics - niet een practische
vereischte?

IV. Wat er op het spel staat
De algemeene beschouwingen die wij hebben ontwikkeld (concrete bijzonderheden
werden vermeden) volstaan om te doen inzien 'hoe moeilijk en ingewikkeld de taak
is om een gezonde internationale organisatie uit te bouwen' - wij citeerden een
zinsnede uit de rede van President Truman bij de opening der conferentie van San
Francisco. Einde 1944 waarschuwde de H. Churchill zelf het Engelsch Parlement
tegen het gevaar van overhaaste beslissingen in zake den wederopbouw van den
naoorlogschen wereld.
Nu blijkt het dat de conferentie op 2 (of 15?) Juni 1945 de werkzaamheden zal
afgesloten hebben waarmede ze op 25 April 1945 aanving. Men denkt hierbij
onwillekeurig aan een woord dat Jules Cambon een kwart eeuw geleden bij de
openingsvergadering der conferentie van Parijs uitsprak: 'improvisatie'.
Over de techniek der veiligheidsorganisatie kunnen wij niet uitweiden vóór
nauwkeurige en volledige gegevens voorhanden zijn. Boven hebben wij enkele
indrukken weergegeven over de groote lijnen er van. Stellig is het dat deze organisatie
alleen doeltreffend zijn kan in zoover ze een gelukkig evenwicht verzekert tusschen
gezag en vrijheid, tusschen nationale zelfstandigheid en internationale solidariteit;
in zoover ze steunt op een breede onderstructuur van nationale en regionale verbanden;
in zoover ze samenvalt met een afdoende oplossing der technische (economische en
sociale) problemen en, bovenal, in zoover ze, volgens het telkens herhaalde woord
van Z.H. Paus Pius XII, den stempel draagt van de rechtvaardigheid, van de billijkheid,
van den eerbied voor de waardigheid van den mensch en voor de rechten van alle
volkeren, groote en kleine.
Het ware onredelijk na den hevigen storm, die overigens nog voortwoedt, zich
onmiddellijk aan een wolkenloozen hemel te verwachten of, ten overstaan van de
moeilijkheden die oprijzen, de hoop op een gelukkige oplossing prijs te geven. Er
staat immers te veel op het spel.
Het huidig wereldconflict werd weleens bestempeld als de militaire phase van den
opstand van de wereld tegen de beschaving, als een episode van den gigantischen
strijd voor de wereldheerschappij. In beide definities ligt waarheid.
De Westersche beschaving vertoont sinds lang teekenen van vermoeienis. Niet
alleen O. Spengler, die in 1917 den ondergang van het avondland uitriep (onder den
druk der dreigende Duitsche nederlaag), maar ook menschen als H. Massis, A. Carrel
en Péguy in Frankrijk, Ortega y Gasset in Spanje, H. Agar in Amerika, Röpke, en
veel vroeger reeds, Burckhardt in Zwitserland, een nuchtere geest als Huizinga in
Nederland en zeer onlangs M. De Corte in België, hebben alle met min of meer
voorbehoud vrij sombere toekomstvisioenen opgeroepen. Wel heeft deze oorlog,
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eens te meer, bewezen dat het Westen nog tot grootsch machtsvertoon in staat is,
maar kan men zeggen dat het oude West-Europa versterkt uit den strijd gekomen is?
Tegenover het ziekelijke Westen staat het groeiende Oosten. Twintig jaar geleden
schreef Ortega y Gasset sceptisch: 'J'attends le livre dans lequel le marxisme de
Staline apparaîtrait dans l'histoire de la Russie'. Maar verder: 'Qu'on imagine que le
plan de cinq ans poursuivi herculéennement par le gouvernement soviétique réussisse
dans ses prévisions et que l'énorme économie russe en ressorte non seulement
restaurée mais pleine de vie... Ce n'est pas connaître l'Européen que d'espérer qu'il
puisse entendre sans s'enflammer eet appel d'un nouveau “faire”, alors qu'il n'aura
rien d'aussi actif à lui opposer'.
Er is niet alleen dit 'appel', er is ook het feit dat, volgens de schattingen der
bevoegde diensten van den Volkenbond, Rusland in 1970 een bevolkingscijfer van
270 millioen zou bereiken. Zal dit niet de overheerschende factor worden der
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eeuw zooals de groei der Europeesche bevolking het groot politiek feit der XIXe
eeuw was?
Daarom is de verzoening tusschen het Westen en het Oosten de categorische
imperatief. Alleen de innige samenwerking tusschen beide kan de concrete hoeksteen
vormen van duurzame internationale orde. Een belangrijke bemiddelingsrol is hier
weggelegd voor de mogendheden van het avondland, het matige Engeland en het
luciede Frankrijk, voor wie deze toenadering levensbelangrijk is. Zij kunnen het
steunpunt der balans vormen. Kan zulks niet worden bereikt dan luidt San Francisco,
in plaats van een glorierijke dageraad, de diepste deemstering in1. Dan zal het er om
gaan te weten of, naar het mooie beeld van Stephen Spender2, de toekomst zich zal
voordoen in den vorm van ruime verichte en goed georganiseerde bureaux en
werkhuizen, met bedienden en werkieden deelachtig aan de wensten van het bedrijf,
ofwel in den vorm van gothische kathedralen, rijzige gewrochten waarin menschen
in rijke verscheidenheid de uitdrukking leggen van hun geloof, hun leven en hun
eigen persoonlijkheid.
Liever dan met een dilemna besluiten wij echter met de woorden van Huizinga,
die niet lang geleden zijn edele gedachten met het leven boette: 'Waar ook maar een
tengere plant van echte internationaliteit opkomt, stut haar en begiet haar. Begiet
haar met het levende water van het eigen nationaal bewustzijn, mits het zuiver is.
Zij zal er te krachtiger door groeien. De internationale zin - die immers reeds in het
woord zelf het behoud van nationaliteiten veronderstelt - kan het vat worden voor
de nieuwe ethiek waarin de tegenstelling van collectivisme en individualisme zal zijn
opgeheven. Is het een ijdele droom dat eens deze wereld nog goed zou kunnen zijn?
Zelfs dan zouden wij het ideaal zoo hoog moeten stellen'.
In het evenwicht tusschen deze beide extremen - collectivisme en individualisme,
in feite Oosten en Westen - kan de huidige crisis der maatschappelijke instellingen
zich oplossen. Wij weigeren te gelooven dat de rijke vrucht der Westersche cultuur
in ontbinding moet treden om een nieuw leven te laten geboren worden.
31 Mei 1945.
XX

1

2

'Indien de macht niet ten doel heeft de verdediging van het recht om te leven onder
verschillende régimes maar om de leer van één enkelen aan allen op te leggen, dan treden
wij in een nieuw tijdperk van godsdienstoorlogen en zullen wij noch vrede noch vrijheid
kennen.' (Sir Norman ANGELL in Free World. New-York, November 1944.)
In The creative element.
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Boekbespreking
Godsdienst
Dom Gaspar LEFEBVRE O.S.B., La rédemption par le Sang de Jésus.
- Desclée De Brouwer, Brugge, 1945, 220 blz., Fr. 40.
Zooals Jezus' Heilig Hart het tastbaarste en sprekendste symbool is van zijn
menschelijke en van zijn goddelijke ongeschapen Liefde, zoo is ook Jezus' Bloed
het heerlijkste symbool van Jezus' Lijden en bloedige Zoendood. Maar bovendien
is dit 'kostbaar bloed van Christus' het losgeld zelf 'waardoor wij zoo duur gekocht
zijn', de offergave zelf 'waardoor alles wat op aarde en in den hemel is, verzoend
werd' en de losprijs 'waardoor Hij zijn Kerk verworven heeft'. Om dit krachtiger te
doen uitkomen, wijst de schrijver vooral op de rol en de noodzakelijkheid van Jezus'
bloedvergieting in het goddelijk Heilsbestel. Hierdoor wordt hij ook genoodzaakt de
aandacht te vestigen op het materieel en instrumenteel karakter van het bloed,
misschien meer dan verwacht wordt in onzen tijd, waarin vooral de bovenmatige
liefde en de inwendige gevoelens van den Godmensch worden beschouwd. Maar
wat aan het boek zijn sterkste en zuiverste aantrekkingskracht geeft, zijnde prachtige
citaten uit de liturgie en de Kerkvaders, die er zoo talrijk in verweven zijn.
P. de Meester.
Constantijn VAN BARBANSON O.F.M. Cap., De geheime paden van
de goddelijke liefde, met een inleiding van Dr Theotimus O.F.M. Cap. Romenen Zonen, Roermond-Maaseik, 1945, 323 blz., gen. Fr. 85, geb.
Fr. 105.
Dat van de Nederlandsche uitgave in 1937 door P. Franciscus, nu reeds een tweede
omgewerkte druk kan verschijnen, getuigt van de kentering der tijden. P. Constantijn
verdient deze eer wel. De studie van P. Verschueren en P. Hildebrand hebben dien
zeventiendeeuwschen mystieken schrijver van Les Sentiers secrets de l'amour divin
en Anatomie de l'dâme opnieuw in het licht gesteld. De inleider van deze uitgave
steunt hierop om een levensoverzicht en een kernachtige beschouwing over de
mystieke leer te geven.
Deze laatste is goed geschetst. Het introversief karakter, dat zoo sterk herinnert
aan de Brabantsch-Rijnlandsche traditie, de zich herhalende opeenvolging van den
mystieken en den scholastieken weg om de verhouding der kennis en der liefde (naar
Hugo van Balma) te bepalen, de schetsing der dubbele ervaring van God als beginsel
en als eindterm met het onderscheid van union fondamentale, présence fondamentale
en eeniging van den zielegrond met God, zijn als zoovele karakteristieken van zijn
werk. Voor de Dietsche mystiek is deze uitgave van belang, daar de invloed van
Ruusbroec en Harphius er onmiskenbaar is. De vertaling van deze 'vereenvoudigde
uitgave' is vlot en goed leesbaar, al zijn er kleine vlekjes.
A. Ampe.
Remy DUBOIS, Évangile selon mon Coeur. - Éditions Universitaires,
Brussel, 1944, 309 blz., Fr. 60.
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Een beteren titel kon de auteur aan zijn boek niet geven. Bij het lezen ervan komen
er dikwijls als vanzelf woorden zooals 'mystiek', 'navolging van Péguy', 'tafereelen
van Vlaamsche primitieven' voor onzen geest. We worden soms gedragen door
gebeden van een diep-religieuze inspiratie en tevens van een zeer dichterlijke vlucht.
Bovendien zeer oorspronkelijk, modern en verscheiden van vorm. Schr. stoort
zich niet erg aan den lezer: het is de taal die het Evangelie tot hem zelf spreekt: 'Selon
mon coeur'. Niet te verwonderen dat niet iedereen hem steeds op al de toppen van
zijn begeestering volgen zal langs dien zoo persoonlijken weg van de vereeniging
met God.
M. Deckers.
J.J.M. VAN BREUKELEN, Christendom in de steigers. - Romen en
Zonen, Roermond-Maaseik, 1945, 155 blz., gen. Fr. 36, geb. Fr. 48.
Na een vrij abstracte analyse van alles wat de christenen in de laatste tijden aan
algemeene gebreken en tekorten te aanschouwen hebben gegeven, komt de Schr. tot
een positief gedeelte, waarin hij wil aantoonen hoe een organisch parochieleven de
noodzakelijke grondcel uitmaakt van een gezonde reconstructie tot een waarachtige,
christelijke levensgemeenschap. Dat is de ongetwijfeld belangrijke en
beachtenswaardige kernidee van dit boekje. In dezen tijd van tallooze organisaties
en genootschappen verdient deze stem dubbel onze aandacht, want altijd weer offeren
wij te veel aan dien afgod 'organisatie', en vergeten het grondprincipe van alle
vereeniging, nl. organische gebondenheid.
J. Noë.
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G. DUBOIS S.J., Rosaire de la route. Bois gravés de Joseph Gillain. Casterman, Doornik, 1945, 111 blz., Fr. 21.
Voor voortrekkers bedoeld is dit boekje een bundel meditaties over de mysteriën van
den Rozenkrans. Het is bondig en sterk gerhythmeerd, en achter de soms teere poëzie
van de woorden gaat telkens de mooie kern schuil die de diepte peilt van elk geheim.
Een mooi, voor jonge mannen zeer sprekend handboekje waaraan tevens de vaste
en voorname houtsneden een verzorgd en aangepast uitzicht geven.
J.B.
Kan. CHARRIÈRE, Maria onze moeder. Uit het Fransch vertaald door
Rector G.J. Marsch, met een voorwoord van Dr F.J. Feron. - Romen en
Zonen, Roermond-Maaseik, 1944, 64 blz., Fr. 20.
Het werkje vormt een bijdrage te meer over de kwestie die vele Maria-vereerders
terecht meer en meer gaat interesseeren. 'Welke is concreet Maria's verhouding tot
mij, gedoopte?' Voorzeker is het geen verdiepende studie over Maria's
Genademiddelaarschap. Het wil alleen zijn een boekje dat den geloovige dichter bij
Maria brengt.
E. Cappoen.
Jozef BOON C.SS.R., Onze Lieve Vrouw van altijddurenden Bijstand.
- Nieuwe uitgave, Lannoo, Tielt, 1945, 94 blz., gen. Fr. 18, geb. Fr. 28.
In den vorm van een vroom verhaal leert het boekje hoe de beeltenis van O.L.V. van
altijddurenden Bijstand tenslotte te Rome terecht kwam van waaruit Maria haar
zegeningen liet gaan over de wereld. Nu eens geschiedenis, dan weer sprookje,
behandelt het boekje bovendien een paar vragen als b.v. 'Kennen we de ware
physionomie van Maria?' die tot verdere studie mogen leiden.
E. Cappoen.
Louis BEIRNAERT, Christianisme de choc, 58 blz.
Robert KOTHEN, L'offrande des prémices, 121 blz.
Hubert COLLEYE, La Bible, livre des chrétiens, 169 blz.
Gustave THILS, L'Église et nos institutions nationales. - Collection
'Chrétienté nouvelle', Éditions universitaires, Brussel, z.j., 86 blz.
Christianisme de choc is de heruitgave van een door diepte en oorspronkelijkheid
merkwaardig artikel, destijds in Construire (III) verschenen. Geen nieuwe wetgeving,
doch alleen een nieuw leven zal onze maatschappij redden. Kunnen wij het evangelie
in al zijn frissche oorspronkelijkheid beleven, m.a.w. kunnen wij realiseeren welken
indruk de verschijning van Christus op zijn tijdgenooten maakte? - Verwondering,
meesleepende bekoring die de menschen dwingt positie te nemen. Ook de eerste
christenen, met hun durf en hun vreugde, legden getuigenis af voor een geloof dat
de wereld verraste, een geloof wiens laatste bekroning niet alleen was het mysterie
van het Kruis, maar het mysterie van de Verrijzenis. Wanneer de wereld opnieuw
zal getuige zijn van de volle beleving dezer beide mysteries in een hernieuwde,
onvoorwaardelijke caritas, zal het christendom zijn veroveringskracht herwinnen.
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Het is onmogelijk in enkele woorden den rijken inhoud van deze brochure samen te
vatten. Ter lezing en overweging aanbevolen.
In L'offrande des prémices tracht R. Kothen de diepe beteekenis en de rol aan te
toonen, die het aloude gebruik om in alles de eerstelingen als offer aan God aan te
bieden, in ons leven kan innemen. In Christus, als eersteling der menschheid aan den
Vader geofferd, krijgen alle menschelijke offers hun zin. Met kennis en methode
spreekt Schr. over het eerstelingenoffer in het Oude Testament, in de eerste Kerk, in
de liturgie, in het dagelijksche leven. In priesters en kloosterlingen biedt tenslotte
onze menschheid zelf haar eerstelingen aan God aan. De studie besluit met enkele
moderne, practische toepassingen.
H. Colleye bezorgt ons een reeks menschelijke overwegingen over de beteekenis
van den Bijbel, het boek bij uitstek; over de geschiedenis van het menschdom, die
zich er in weerspiegelt; over den rijkdom dien hij biedt aan groote geesten zoowel
als aan eenvoudigen. Wij vinden ook een hoofdstuk over de schoonheid van den
Bijbel, dat bestaat uit citaten van Fransche schrijvers en Newman; een eenigszins
grootsch betiteld hoofdstuk 'de Bijbel in de wereld', dat vooreerst, aan de hand van
Ozanam, den invloed aantoont van de bijbelvertaling op het middeleeuwsch Latijn,
en vervolgens op de Fransche letterkunde. Volgen enkele haastige en blijkbaar niet
tot synthese gerijpte hoofdstukken over de poëzie van den Bijbel, de figuur van
Christus en de behandeling van bijbelsche onderwerpen in een reeks beroemde
meesterwerken der kunst.
Beknopt, duidelijk, en met gezag, spreekt G. Thils over de taak van de katholieken
ten overstaan van de wereldlijke instellingen. De Kerk heeft niet te zorgen voor een
recept van onmiddellijk bruikbare, onfeilbare middelen, die de menschelijke
samenleving volmaakt zullen opbouwen: dit is de taak van de steeds falende, maar
steeds grooter voltooiing
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scheppende menschelijke bestrevingen. Ook de wereldlijke gemeenschap is echter
in laatste instantie op het bovennatuurlijk doel van den mensch aangewezen; thans
is ieder christen een-eenzaam strijder in een heidensche samenleving, tegen wier
geest hij moet ingaan, want ieder samenleving dringt onvermijdelijk haar karakter
op aan haar leden, - terwijl integendeel de structuur zelf der maatschappij en de geest
die haar bezielt, hem moesten helpen om zijn bovennatuurlijk doel te verwezenlijken.
Vandaar de plicht der katholieken actief mee te werken aan het opbouwen van een
samenleving, wier instellingen een gunstige levensstijl en sfeer scheppen voor de
ontplooiing van een met bovennatuur doordrenkt leven. Ieder mensch heeft het recht
van de maatschappelijke instellingen te verwachten, dat zij hem zullen helpen in het
werk van zijn heiliging; en ieder mensch heeft den plicht aan het tot stand komen
van deze instellingen mee te arbeiden.
Hier vinden wij op enkele bladzijden een rijkdom van waarheden en waarden, die
in onzen tijd en in ons land zeker tot dieper en voller besef mochten groeien.
A. Deblaere.
Dr Hubertus VAN GROESSEN O.F.M. Cap., Leer en praktijk der
aflaten. - Vierde herziene druk, Romen en Zonen, Roermond-Maaseik,
1945, 150 blz., Fr. 36.
Na een korte uiteenzetting over de leer van de aflaten, geeft dit boekje - steeds bij
wijze van vraag en antwoord - een vrij volledig overzicht van de praktijk. Het is een
soort eenvoudige, klare catechismus over de aflaten, waarin de geïnteresseerden al
het noodige zullen vinden wat hun over dit onderwerp aanbelangt.
J. Noë.
RENINCA, Wassend getij. - Twee deelen, Lannoo, Tielt, 1945, 89 en 96
blz., elk deel Fr. 35.
RENINCA, Zaad in den wind. - Lannoo Tielt, 1945, 161 blz., gekart. Fr.
42, 50.
'Als een hart de breedte in wil, maar de hoogte niet verloochenen kan, dan stormt
het; dan is het zee' (II, blz. 44). In dat zinnetje ligt het geheim van deze bundels
vervat. De ziel is het van christen Vlaanderen, met al haar uitbundige feestelijkheid
in het omarmen van de weelde der aardsche dingen, met al haar innigheid en weemoed
en gemoedelijke eenvoud, met haar heimwee naar eindeloosheid en de verbeten
beslistheid van haar inkeer tot zichzelf en haar opstreven naar God; de ziel van een
christen volk, de ziel van Gezelle, van Rodenbach, die, tot nieuwen bloei gekomen
in een adellijke jonge meisjesziel, hier aan het zingen, schreien en jubelen gegaan is
(cf. II, blz. 81: o hart van mijn volk).
Naar vorm en inhoud herinnert Wassend Getij aan de dagboeken van Jeanne Van
de Putte. Jammer dat de stukken hier niet gedateerd staan, anders zou men, zooals
bij Jeanne, talentvolle schoolopstellen vinden naast bladzijden van een opvallende
rijpheid. In beider werk wordt alles beheerscht door een strijd tusschen breedte en
hoogte, tusschen aardgebondenheid en hemelverlangen. Bij de vergelijking nu kan
Reninca wellicht minder volgroeid voorkomen dan Jeanne. Dat beteekent echter niet
dat haar dagboeken minder hoog zouden staan dan die van haar zielsverwante. Juist
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integendeel. Reninca bezit o.i. een sterkere vitaliteit, zij is een ziel van geweldiger
spanningen, veelvormiger en wilder georienteerd naar het leven, cosmischer in haar
afmetingen en haar belangstelling. Daardoor echter mist zij vooralsnog, ondanks een
volkomene gaafheid, iets van de kinderlijke sereniteit die zoo vroeg reeds over Jeanne
kwam, en haar leven stempelde met het voorgevoelen van een jongen dood. Eenmaal
echter het evenwicht bereikt waarnaar zij groeit, zal dit menschelijk als goddelijk
wellicht machtiger blijken dan wat wij in Jeanne Van de Putte mochten bewonderen.
Bij beiden is de strijd even hartstochtelijk. Bij Jeanne echter speelt hij zich
hoofdzakelijk af binnen de gespletenheid van het eigen ik, terwijl hij bij Reninca
voortdurend interfereert met de apocalypse van een tijdsgewricht buiten haar, met
de dreigingen, het kreunen en kermen van een oude, verzinkende en een nieuwe,
wordende wereld. De inspiratie van Wassend Getij heeft, bij al het teervrouwelijke
dat er als een waas over gespreid ligt, iets van het tegelijk elementaire en donker
woelende van een Scheldelandschap: Klein-Brabant, zegt de schrijfster, 'het helle en
't duistere van uw landschap in mijn ziel, het aarde-en-hemel-spel van mijn leven'
(II, blz. 41; zie ook I, blz. 68: Ik ben een kind van den storm). De eischen van de
goddelijke genade tegenover zulk een leven gaan dan ook duidelijker in de richting
van een bijna gewelddadig losrukken, een pijnlijk scheuren, een sprong in den radeloos
donkeren nacht der zinnen (cf. II, blz. 31 en blz. 92).
Bovendien is bij Reninca een behoefte aan verantwoord inzicht, aan gedachtelijk
indiepen en doorpeilen aanwezig, die bij Jeanne slechts zelden meespreekt. De
wondere wisseling van licht en schaduw in deze ziel wordt nog verhoogd door een
zekere gescheidenheid van gevoel en verstand: op zeldzame oogenblikken slechts
versmelten die beide in volkomene har-
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monie; gewoonlijk staan ze naast elkaar, of liever groeit, geleidelijk en soms zelfs
bruusk, de verstandelijke beschouwing uit het gevoelsmoment, een beetje als in de
gedichten van Gezelle's eerste periode. De stemming wordt als steunpunt gebruikt,
als rotstop van waaruit de gedachte dan zelfstandig haar vlucht neemt naar verre
horizonten van Godsschouwing. Zoo scherp zijn beiden vaak van elkaar gescheiden,
dat vele gedachten van deze bundels uit hun context konden worden gelicht, en in
het afzonderlijk boekje Zaad in den wind tot een mooie, rijke verzameling gebundeld.
Men zou deze dagboekbladzijden onrecht aandoen door ze op de eerste plaats als
literatuur te bespreken. Zeker, ook van louter letterkundig standpunt uit zijn ze
waardevol. Herhaaldelijk komen bladzijden voor die ook stilistisch ver boven het
banale staan (het kerstsprookje b.v. van II, blz. 47). Maar een hoofdzakelijk literaire
beoordeeling van haar werk zou de bedoelingen van de schrijfster geheel miskennen.
Wassend Getij is geen literatuur; het is een zielsdocument; het is een boodschap: het
wil niet op de eerste plaats schoonheid scheppen, het wil zich niet verlustigen in de
weelde van eigen geluid. Het wil ervaringen meedeelen, inzicht brengen, wonden
heelen, jubelend zingen, of heesch en hartstochtelijk fluisteren van hoogste liefde en
pijn. Gemeenschap wil het scheppen tusschen een uitverkoren ziel en de onze, niet
in Gods weerglans, het schoone, maar in God zelf.
En die boodschap zal opgevangen worden, door al wie gaafheid genoeg bewaarde
om de weelde er van te smaken. De jeugd op de eerste plaats zal naar dit boek grijpen,
er ademloos naar luisteren en er den diepsten klank van eigen ziel in terugvinden.
Er zal uit voorgelezen en voorgedragen worden, overal waar jongens en meisjes uit
Vlaanderen samenkomen. Er zal over nagedacht en gebeden worden door rijke zielen
in oogenblikken van begenadigde stilte. In kloostercellen en op de werktafel van
priesters en zielzorgers zal dit boekje zijn boodschap brengen. Op de lessenaar van
leeraars zal het te vinden zijn en in de handen van moeders. En overal zal het zijn
boodschap ten einde zeggen. Overal de zielen tot luisteren dwingen. 'Ja, Reninca,
aan het ontredderde strand in Vlaanderen, breng de boodschap van uw Wassend
Getij. Want God gaf u het hart en de stem voor dezen tijd, voor deze jeugd, en dit
Vlaanderen onzer smart en onzer liefde' (uit de inleiding van P. Reypens).
Al wie dit boek leest zal met belangstelling en vreugde de vaart volgen van deze
jonge adelaarsvlucht, en met spanning uitzien naar het oogenblik, waarop zij, tot ons
terugkeerend, ons nieuwe boodschap zal brengen van haar schouwen in de zon.
L. Monden.

Wijsbegeerte
F. VAN STEENBERGHEN, Épistémologie. - Éditions de l'Institut
Supérieur de Philosophie, Leuven, 1945, 256 blz., Fr. 70.
Dit boek maakt deel uit van de nieuwe reeks handboeken uitgegeven door het bekende
Instituut voor Wijsbegeerte, te Leuven. Het heeft dan ook niet de pretentie het
kentheoretisch probleem dat gedurende decennia alle andere philosophische vakken
in de schaduw heeft gesteld in al zijn aspecten en historisch volledig te behandelen.
De schrijver schetst in groote lijnen de neo-thomistische theorie van de kennis en
vergenoegt zich met enkele aanduidingen over de geschiedenis van het probleem
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(blz. 30-50) en over de niet-thomistische theorieën (blz. 229-241). We zullen dit
werk dan ook geen groot wetenschappelijk werk noemen - zoo is het ook niet bedoeld.
Daar het echter toch tot het hooger en wel gespecialiseerd hooger onderwijs is
bestemd, hadden we toch graag een diepergaande confrontatie gewenscht met de
moderne niet-thomistische theorieën. Wil immers het neo-thomisme niet ingesloten
blijven in den helaas! engen kring van het specifiek katholiek hooger onderwijs, wil
het op het algemeene forum van de wijsbegeerte invloed uitoefenen, dan dunkt het
ons noodzakelijk zooveel mogelijk aan te knoopen bij de problematiek zooals ze nu
over het algemeen wordt gesteld. Een niet-thomist die b.v. de bibliographie van dit
werk doorloopt zal, meen ik, getroffen worden door de zeer eenzijdige literatuur die
daar opgegeven wordt. De schrijver verwijst weliswaar naar de Critica van J. De
Vries die enkele 'auctores acatholici' vermeldt, maar behalve dat dit werk in het latijn
geschreven is schijnt ons dit toch een zeer onvolmaakte wijze te zijn om den lezer
met de haast onoverzienbare critische literatuur eenigszins bekend te maken.
Prof. van Steenberghen verdedigt in dit boek het critisch realisme en wel in den
vorm van het zgn. onmiddellijk realisme. Men weet dat de neo-thomisten in hun
opvatting omtrent de kennisleer zeer verdeeld zijn. Garrigou-Lagrange, Sertillanges,
Maréchal, Maritain, Gilson, Mgr Mercier, Mgr Noël, om enkele der meest
vooraanstaande neo-thomisten te noemen,
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gaan niet accoord over de rol van de kennisleer in de wijsbegeerte, noch over de
wijze waarop het centrale probleem van de transcendente draagwijdte van de kennis
moet worden opgelost. Het onmiddellijk realisme dat de schrijver voorstaat beweert
dat we in elke kennis, ook in het meest stoffelijke en vluchtige existentieel oordeel
onmiddellijk vatten dat het wezen als dusdanig absoluut en noodzakelijkerwijze
bestaat: 'l'être comme tel existe nécessairement, absolument' (blz. 158). Dat schijnt
ons onbetwistbaar, maar we zien niet in hoe de schrijver tot die conclusie komt,
gezien het vertrekpunt dat hij gekozen heeft. In de 'logique analytique' ontleedt hij
het bewustzijn, en hij wijst er steeds op dat het in deze psychologische ontleding
alleen gaat over 'objecten' van kennis, over onderscheid tusschen subject en object,
over oordeelen en redeneeren, voor zoover deze acten bewustzijnsphenomenen zijn
(blz. 84, 88, 92, 94, 97, 104, 144, enz.). In de 'logique critique' die daarop volgt wordt
er echter plotseling besloten tot een 'ontologisch' zijn dat we in de beschreven
bewustzijnsphenomenen zouden affirmeeren (blz. 150, 151, 154-155, 157, 175, enz.).
Maar hoe is dit mogelijk? Indien de ontleding alleen bewustzijnsphenomenen, objecten
in den critischen zin, heeft ontdekt, hoe kan men daar een ontologisch zijnde uit
construeeren? De schrijver is zichzelf bewust van dezen plotsen overgang: 'un élément
nouveau doit être introduit dans la méthode de l'épistémologie critique'; maar dit
nieuwe element, nl. een kennis die absolute, transcendente waarde heeft, met welk
recht en hoe wordt het gevoegd bij de loutere psychologische ontleding van het
bewustzijn? Het wordt ons nergens duidelijk gezegd. En wellicht moest de schrijver
het antwoord schuldig blijven. Immers wanneer men zich eenmaal heeft ingesloten
in het bewustzijn hoe kan men dan besluiten tot het bestaan van iets dat het bewustzijn
transcendeert? De schrijver heeft als vertrekpunt het standpunt van Descartes gekozen,
en o.i. kan hij zich dus ook niet aan het idealisme van Descartes onttrekken. Een
'réalisme immédiat' dat uitgaat van de psychologische ervaring van het bewuste ik
kan alleen de realiteit bevestigen van het bewustzijn en moet elk absoluut en
noodzakelijk wezen als onbereikbaar beschouwen, indien men tenminste de
onmogelijke omwegen van Descartes niet wil volgen om toch tot het transcendente
zijn te komen. Het critisch probleem zou o.i. critisch moeten behandeld worden: een
psychologische ontleding, als in de 'épistémologie analytique' of een beroep op de
psychologische ervaring als op blz. 147 schijnen ons hier geheel irrelevant. Onze
kennis voltrekt zich in het oordeel, zooals de schrijver terecht zegt; in de structuur
van het oordeel zelf bijgevolg, niet in zijn psychologischen oorsprong en verloop,
moet de noodzakelijkheid aangewezen worden van het absolute zijnde dat het
bewustzijn transcendeert. We meenen met Maritain dat een dergelijke bewijsvoering
niet mogelijk is dan na een ontologische theorie van het zijnde en van het verstand,
en dat de kennisleer de metaphysiek niet voorafgaat, zooals de schrijver meent, maar
ze begeleidt in elk van haar deducties als een reflexieve activiteit die het redeneerend
verstand controleert. Er bestaan veel redenen om te gelooven dat wie een kennisleer
wil opbouwen vóór dat er eigenlijk iets gekend wordt, nooit den 'drempel der
metaphysiek' zal overschrijden.
We zouden onze critiek op deze kencritiek willen milderen met alle mogelijke
verzachtingen, in het bewustzijn dat we ons bewegen op een uiterst gecompliceerd
gebied en in de erkenning van de vele hoedanigheden van dit werk, vooral van de
klaarheid in de uiteenzetting en van de kunst om het wezenlijke van een probleem
naar voren te halen.
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F. De Raedemaeker.
Prof. Dr R. FEYS, Logistiek/ - De Standaard-Boekhandel, Antwerpen,
1944, 340 blz., gen. Fr. 100, geb. Fr. 150.
Dit is, naar mijn weten, het eerste uitgebreide werk over de logistiek of
geformaliseerde logica dat in het Nederlandsch verschijnt. Hobbes reeds zegde:
'ratiocinari idem est quod addere et subtrahere' (Leviathan). Het is echter sedert het
verschijnen van de Principia mathematica van Whitehead en Russell (1910-1913)
dat de wiskundige symbolen consequent werden toegepast op de logische
denkverrichtingen. De logistiek is weinig aantrekkelijk voor wie geen ernstige
wiskundige vorming genoten heeft, en alhoewel ze in bepaalde kringen veld wint
heeft ze toch op verre na de klassieke logica niet verdrongen. Overigens over den
zin en de draagwijdte van de logistiek zijn de specialisten het verre van eens, soms
zelf wordt het nut van de logistiek in twijfel getrokken.
Dr Feys, die in 1939 zijn Principes de logistique uitgaf (Leuven) biedt ons in dit
boek het eerste deel van een methodische uiteenzetting van deze wetenschap. In een
uitgebreid Algemeen overzicht schetst de schrijver eerst de ontwikkeling van de
geformaliseerde logica en geeft een samenvatting van de Principia mathematica,
daarna handelt hij over de methoden en over de grenzen en de interpretatie van de
geformaliseerde logica. Na dit
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overzicht begint de eigenlijke afleiding van de logistiek: de logica der proposities
en de logica der klassen. Hiermee eindigt dit boekdeel. In het tweede zullen de logica
der betrekkingen, de 'hoogere abstracta', de combinatorische logica en de logica der
modaliteiten aan de beurt komen.
De schrijver zelf waarschuwt den lezer dat dit werk geen leesboek is, maar een
studie boek. Wie echter zich op het eenigszins vreemd aandoend gebied van de
logistiek wil begeven kan zich veilig aan de leiding van Prof. Feys toevertrouwen.
Alles wordt stapsgewijs en zeer duidelijk uitgelegd en het symbolisme is zeer
oordeelkundig gekozen. Niet alleen omdat er geen ander is maar ook om zijn
uitstekende paedagogische hoedanigheden kan dit boek aan de belangstellenden ten
zeerste aanbevolen worden.
Prof. Feys houdt zich strict op technisch terrein. Over de wijsgeerige problemen
die de logistiek zelf opwerpt vindt men nauwelijks hier of daar een enkel woord, en
we vernemen niet duidelijk welke zijn houding is t.o.v. het neo-positivisme van de
Weener-school die in naam van de logistiek alle metaphysiek verwerpt. We hopen
dat in het tweede nog te verschijnen deel de schrijver niet zal nalaten ons ook over
de 'metalogische' problemen breeder in te lichten en zijn standpunt uiteen te zetten.
Onder de voorloopers van de logistiek in de XVIIe eeuw citeert de schrijver
natuurlijk Leibniz. Hij had misschien ook Weigel Erhard kunnen aanhalen met zijn
Analysis Aristotelica ex Euclide restituta (1658) en zijn Arithmetische Beschreibung
der Moralwissenschaft (1674). In zijn interessante lieratuuropgave mis ik de
publicaties van H. Reichenbach, Introduction à la logistique (1939) en van R. Carnap,
La science et la métaphysique devant l'analyse logique du langage (1934); L'ancienne
et la nouvelle logique (1933). Het zijn weliswaar vertalingen, maar voor Carnap b.v.
geeft de schrijver ook de Engelsche vertaling van de Logische Syntax der Sprache.
F. De Raedemaeker.
Otto WILLMANN, Logica. Een inleiding in de denkleer. - Tweede
herziene druk. Standaard-Boekhandel, Antwerpen, 1941, 218 blz., Fr. 46.
Dit werk werd door den grooten paedagoog O. Willmann geschreven als eerste deel
van zijn Philosophische Propädeutik, die ook een inleiding tot de psychologie en
een tot de metaphysiek omvatte. De drie deelen hebben als doel aan de toekomstige
leeraars het noodige wijsgeerig inzicht bij te brengen om hun paedagogische taak te
begrijpen en volgens goed gefundeerde beginselen te voltrekken.
Vandaar dat we ook in deze Logica een inleidend hoofdstuk aantreffen over het
Onderling verband tusschen didactiek en logica, en na elk hoofdstuk uitstekende
aanduidingen over de toepassing van het behandelde onderdeel op de verschillende
leervakken.
De eigenlijke logica wordt ingedeeld in de leer der denkwerkzaamheden, de leer
van de denkvormen, de leer van de denkwetten en deze van de denkbewerkingen.
Deze indeeling heeft haar bezwaren, waarvan de voornaamste me schijnt te zijn dat
dezelfde denkactiviteit, b.v. het begrip, of het oordeel of het syllogisme in elk der
vier afdeelingen weer opnieuw moet behandeld worden. Hetgeen schaadt aan de
overzichtelijkheid. De gewone indeeling van de logica in de leer van het begrip, deze
van het oordeel en van het syllogisme, waarin deze drie denkverrichtingen in al hun
aspecten worden bestudeerd, schijnt ons paedagogisch beter verantwoord.
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Sommige onderdeelen van dit werk schijnen ons ook eenigszins onvolledig. In de
indeeling over de begrippen missen we een voldoende uiteenzetting over de
transcendentale begrippen, terwijl de analoge begrippen het met een kleine voetnota
(blz. 155-156) moeten stellen. Ook het hoofdstuk over de tegengestelde oordeelen
is niet duidelijk genoeg en de logische gevolgen van deze tegenstellingen worden
niet aangegeven. Het zoo belangrijk probleem der inductie wordt slechts oppervlakkig
aangeraakt.
Deze kritiek wil geenszins de vele goede hoedanigheden van dit boek in de schaduw
stellen. Haast overal treft men nauwkeurige definities aan, duidelijke ontledingen en
gepaste onderscheidingen. Men voelt telkens dat men te doen heeft met een geest
die zijn stof beheerscht en ze weet aan te passen aan den bijzonderen lezerskring
waartoe hij zich wendt.
F. De Raedemaeker.
Evert W. BETH, De wijsbegeerte der Wiskunde. Van Parmenides tot
Bolzano.. - Standaard-Boekhandel, Antwerpen, 1944, blz. 208, gen. Fr.
55, geb. Fr. 80.
In een vorig boek: Inleiding tot de wijsbegeerte der Wiskunde, insgelijks verschenen
in de Philosophische bibliotheek (1942) behandelde Dr Evert W. Beth de verschillende
aspecten van het 'grondlagenonderzoek' van de moderne axiomatische wiskunde.
Het philosophisch probleem dat door de verschillende theorieën op dit gebied wordt
opgeworpen werd daar open gelaten: 'Ik wil... laten zien, zegde de schrijver, dat met
het resultaat van de in de vorige hoofdstukken besproken onder-
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zoekingen verschillende wijsgeerige opvattingen over de wiskunde vereenigbaar
zijn.' Bij het openslaan van dit nieuwe werk dat den titel draagt van De wijsbegeerte
der wiskunde verwacht de lezer een stelselmatige uiteenzetting van de wiskundige
problemen in het licht van een philosophisch systeem. In deze verwachting wordt
hij echter teleurgesteld. De schrijver geeft in dit boek een reeks studiën over de
opvatting van de wiskunde bij verschillende wijsgeeren of philosophische scholen
uit het verleden: De praesocratici, Plato, Aristoteles, Eristiek en Skepsis, Descartes,
Leibniz, Kant, Bolzano. Elk dezer studiën is buitengewoon knap en het lezen
overwaard. Het een zeer scherp historisch inzicht wordt telkens geschetst welke de
rol was die deze verschillende philosophen in hun systeem aan de wiskunde
toebedeelden. De eerste studie, over Parmenides, is in dit opzicht een model. Maar
de philosophische synthese blijft geheel achterwege. Wel vermoeden we dat de
schrijver eerder een platonische en idealistische opvatting van het wiskundig denken
bijtreedt, en de neo-positivistische stelling van een Reichenbach en een Carnap
verwerpt, maar tot een consequente en systematische wijsbegeerte van de wiskunde
is men nog niet gekomen. In het hoofdstuk over Aristoteles en terloops in het overige
van het boek schetst de schrijver een kritiek van de abstractie-theorie, die, zooals
men weet de stagyriet als verklaringsgrond geeft voor het wiskundig denken, het
denken nl. in den 'tweeden graad' van abstractie. De uiteenzetting van deze theorie
is echter zeer onvolledig zoodat het niet blijkt dat de kritiek geheel verantwoord is.
Ons wil het voorkomen dat in de lijn van een ware interpretatie van de abstractieleer
de oplossing dient gezocht van de wiskundige problematiek. Ongelukkig werd dit
terrein van het aristotelisme nog maar weinig ontgonnen.
F. De Raedemaeker.
Prof. Gaston COLLE, Bestendigheden. Een reeks lezingen. Uit het Fransch
vertaald door Henri Van Crombruggen. - Éditions universitaires, Brussel,
1945, 332 blz.
Dit boek is een vertaling van een aantal lezingen gepubliceerd in 'Les Éternels' en
'Les sourires de Béatrice', twee werken van Prof. Colle, die in het land buitengewonen
bijval hebben gevonden en op zeer korten tijd verschillende edities beleefden. De
titel 'Bestendigheden' zou eerder doen denken aan een vertaling van 'Les Éternels':
in feite werden verschillende lezingen van deze reeks vervangen door andere uit 'Les
Sourires de Béatrice'. Zoo behooren vier van de zes lezingen over De kategorieën
der schoonheid, nl. over intuitie, herinnering en gewoonte, alsook de lezing over De
ontwikkelde mensch en de filozofie tot dit laatste werk. Verder bevat 'Bestendigheden'
nog een voordracht over Wat ik weet over God, een over Platoon en eindelijk een
paar over Hamlet.
Het succes van deze lezingen vindt maar al te duidelijk zijn verklaring in den
uiterst fijnen geest van den auteur, die steeds een innemende speelschheid van
gedachte met een diepe intuitie weet te verbinden. Steeds opnieuw verrast hij ons
door zijn zeer persoonlijken kijk op de groote aspecten van het leven, terwijl hij
tevens met een schalkschen glimlach en niet zonder een zeker poseerend welbehagen
telkens weer aan alle systematiek poogt te ontsnappen. - Geen wonder dan ook dat
sommige zijner lezers of toehoorders, misschien wat al te zeer met een meer
'geordende' sapientia vergroeid, Prof. Colle wel eens van een zeker scepticisme
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hebben durven verdenken. We zullen niet ontkennen, dat de indruk van enkele
passages wat meer negatief is dan wel gewenscht is. Een lezing als Wat ik over God
weet, hoe goed bedoeld ook, is zelfs best in staat om een minder geschoolden lezer
eenigszins in verwarring te brengen. Maar toch, scepticisme is wel een al te kordate
benaming. Prof Colle een scepticus! Maar hij gelooft zelfs aan sprookjes! En weinig
menschen hebben de waarheid zoo lief, dat ze dàt kunnen. 'Neen ik ben geen scepticus,
verdedigt hij zichzelf, doch gij moet tusschen de wijsgeerige stellingen en hun
bewijzen onderscheid maken. Er zijn in de filozofie veel dingen, waarvan ik heel
zeker denk te zijn, al kunnen de bewijzen die men ervan tracht te geven mij zelden
voldoen' (blz. 235) en (blz. 239 e.v.) 'Dat is geen scepticisme. De scepticus zegt: ik
weet niet. Ik voor mij zeg dat ik heel goed weet, maar dat ik niet zeggen kan waarom.
En let wel: ik doe geen beroep op de noodzaken van het praktisch leven, of het gezond
verstand. Ik geloof integendeel dat wij volstrekt van sommige dingen verzekerd zijn,
omdat wij een volwaardige reden voor die zekerheid bezitten, reden die wij in den
verborgensten kern van ons bewustzijn bemerkt hebben, of nog bemerken, maar die
wij niet tot dat licht in ons kunnen doen rijzen waar alles uitgesproken wordt.' En
inderdaad niet elke absolute aanwijsbaarheid der waarheid is steeds in adaequate
bewijsbaarheid en gestructureerde bewijsvormen om te zetten. Intellectualisme is
nog geen rationalisme. Maar er bestaat bij Prof. Colle zóó weinig gevaar om in
voorbarige bewijsvoeringen
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te vervallen, dat zelfs de werkelijke bewijsbaarheid der dingen er wel eens nadeel
van ondervindt. - De vertaling van H. Van Crombruggen is wel niet feilloos, doch
getrouw en genietbaar.
L. Vander Kerken.
R. BIOT, Le corps et l'âme. - Éditions Soledi, Luik, z.j., 248 blz., Fr. 45.
Dit is een nieuwe druk van het bekende boek van Dr Biot, in 1938 te Parijs
verschenen. Het bevat een reeks studiën van biologischen, psychologischen,
wijsgeerigen en paedagogischen aard over de innige wisselwerking tusschen de
physiologische en de psychologische functies van den mensch. Het boek is geschikt
om door elkeen gelezen te worden die zich interesseert voor de geneeskunde, de
psychologie en de opvoedkunde. Het verdient in al deze kringen de grootst mogelijke
verspreiding: het geeft een verantwoord katholiek inzicht in vele problemen die èn
de gezondheid van het lichaam èn de gaafheid van de ziel aanbelangen.
F. De Raedemaeker.
E. ROOS, God, mensch, gemeenschap. - De Kinkhoren, Brugge-Brussel,
1944, 27 blz., Fr. 9.
Dr M.G. DEWIJN O.P., Persoonlijkheidskultuur. - Ibid., 1945, 87 blz.,
Fr. 27,50.
Jos. VERHELLE, pr., Godsdienst en cultuur. - Ibid., 1945, 29 blz., Fr.
12,50.
Dr N. DEVOLDER, O.F.M., Sociale kultuur en sociale heropbouw. Ibid., 81 blz., Fr. 27,50.
N. WILDIERS O.F.M. Cap., Nationale cultuur. - Ibid., 50 blz., Fr. 20.
Prof. Dr E. LOUSSE, Geschiedenis. - Ibid., 1945, 89 blz., Fr. 30.
Deze boekjes vormen samen een reeks, waarin verschillende cultuurproblemen op
een doorgaans degelijke en bevattelijke wijze worden onderzocht.
Het eerste deeltje stelt een vergelijking op tusschen de
God-mensch-gemeenschap-verhouding in de middeleeuwsche levensopvatting en in
de moderne - een vergelijking die voor de moderne zienswijze tamelijk nadeelig
uitvalt. Bondig en goed gedacht, wellicht eenigszins te negatief en zeker niet
overdreven optimistisch.
Het tweede deeltje - een voordracht o.m. voor verschillende Davidsfondskringen
gehouden - behandelt het zoo gewichtige probleem van de persoonlijkheidscultuur
en wijst de menschen van nu op hun eersten plicht, om nl. opnieuw mensch te worden
en de persoonlijke en onvervreemdbare volwaardigheid van hun mensch-zijn te
heroveren. Het bevat een wijsgeerige en experimenteel-psychologisch goed
gefundeerde studie over persoon, persoonlijkheid en massa-mentaliteit.
Een volgend deeltje weerlegt de oogenschijnlijke tegenstrijdigheid tusschen
godsdienst en cultuur en toont op een zeer practische en tastbare wijze aan hoe de
cultuur slechts door een diepe en ruime religieuze beleving haar hoogtepunt bereiken
kan.
Het boekje van Dr Devolder is een schitterend en aangenaam betoog voor gezonden
en edelmoedigen gemeenschapszin en sociale geestescultuur, en stelt tegenover de
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uiterste complexiteit der maatschappelijke problemen de noodzakelijkheid der sociale
philosophie en der sociale wetenschappen in het licht.
Verder brengt het vijfde deeltje ons een mooie voordracht van P. Wildiers. Een
eerste gedeelte handelt over het wezen van de cultuur als realiseering der hoogste
geestelijke waarden, waarheid, schoonheid, goedheid en heiligheid, en analyseert
verder het cultuurverschijnsel in zijn persoonlijke, nationale en algemeen-menschelijke
aspecten. Het tweede gedeelte is een indrukwekkende schouwing van ons rijk en
veelvormig Nederlandsch cultuurbezit. Mocht de lezing van deze voordracht niet
alleen een voorbijgaande romantische bevlieging wekken, maar ook leiden tot reëele
consequenties aangaande ons aller cultuurplichten.
Het laatste totnogtoe verschenen deeltje der serie is zeker niet het minst interessante.
Prof. Lousse handelt er over de geschiedenis, een der belangrijkste facto-, ren van
elk cultureel bewustzijn. Vier vragen worden beantwoord: Is de geschiedenis een
wetenschap? Hoe wordt geschiedenis geschreven? Hoe wordt ze gedoceerd? Waartoe
dient ze? Iedereen die deze voordacht leest zal ongetwijfeld onder den eigen charme
komen van dit rustig, helder, gaaf-principieel en werkelijk verrijkend exposé. Aan
allen die van verre of nabij iets met geschiedenis te maken hebben of er zich voor
interesseeren, studenten, leeraren, 'intellectueelen', wordt dit boekje zeer aanbevolen.
L. Vander Kerken.

Taal- en letterkunde
Feestkrans bij het eerste lustrum der uitgeverij 'Pro Arte', 1939-1944. Pro Arte, Diest, 1945, 207 blz., Fr. 150.
Ter gelegenheid van haar vijfjarig bestaan gaf de uitgeverij 'Pro Arte' een schitterenden
Feestkrans uit: een buitengewoon zorgvuldig uitgevoerd en afge-
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werkt boek, met zestien bijdragen van vijftien auteurs en dertien buitentekstplaten
van vijf kunstenaars.
De geheele illustratie is verrassend; doch boven N. Degouy, D. Acket en Br.
Maximinus verkiezen we R. Franquinet en J.-F. Cantré. De bijdragen kunnen we
groepeeren in historische of cultuurhistorische van L. Van den Bossche, Prof. Van
der Essen, Prof. Muls, Dr Van Driessche; in kritische van P. Hardy, A. Van de Velde,
F. Van den Wijngaert, H. Aarden, E. Janssen; in verzen of verhalen van K.
Vertommen, J. Vercammen, A. Demedts, G. Duribreux, J. Van Rooy: alle achter het
inleidingopstel door J. Philippen. Vormen zooveel verdienstelijke schrijvers niet een
mooie pleiade? en, als we beweren dat geen enkele bijdrage beneden peil staat,
bevelen we het boek, om zijn verscheidenheid en voortreffelijkheid beide, tenzeerste
niet aan?
Boven alle andere stukken verkiezen we 'De geest der Vlaamsche Primitieven',
door Louis Van den Bossche. Tegen bepaalde voorstellingen uit 'Peter Brueghel de
Oude. Zijn wijsgeerige en nationale beteekenis' (vooral op blz. 82 en 86-87) hebben
we bezwaren; evenmin zijn we het eens met de interpretatie van Lucifer in 'Vondel
in de moderne tooneelopvatting' (blz. 99-105), noch met enkele beweringen (soms
tegen de onze gesteld) uit een bekroond roman: Jos Van Rooy's 'De profeet der ver
dwaling' (vooral op blz. 148, 149, 153). Doch niets van dit alles neemt onze
waardeering weg voor de auteurs, noch wil het onze aanbeveling van dit even nuttige
als mooie boek minder overtuigend doen klinken.
Em. Janssen.
Pieter G. BUCKINX, De vleugelen van Icarus. - De Nederlandsche
Boekhandel, Antwerpen, 1944, 46 blz., Fr. 50.
Met B. treedt men steeds een zeer individueele poëtische wereld binnen: een wereld
van teere en zuivere vormelijkheid, van wankel en schoon-onmachtig gevoel, een
droomwereld van brandende phantasie. De inspiratie van De vleugelen van Icarus
stemt in hoofdzaak met die van zijn vorige bundels overeen: een soort flamboyant
impressionisme dat niets dan louter poëzie wil wezen. Er zitten weer te veel
nachtegalen en vuurbloemen in zijn verzen. En toch zijn er aanduidingen van een
zekere verdieping en een mogelijke vernieuwing: een poëzie van meer directen
eenvoud en tevens van een meer algemeene menschelijkheid breekt hier en daar
door. Het gedicht 'Najaar' is in dit opzicht zeer interessant. Het is te wenschen dat
B. dezen weg beslister zal inslaan. De fijne en rijke expressie mogelijkheden, die hij
zich gaandeweg verworven heeft, zullen dan pas - in een diepere, meer persoonlijke
en minder phantastisch-individualistische intuitie - tot hun volle recht komen. Het
is te wenschen, want in het poëtisch genre, waarin hij zich totnogtoe vermeien bleef,
heeft B. blijkbaar reeds alles gezegd wat hij te zeggen had.
L. Vander Kerken.
Achiel LEYS, Caliban en andere gedichten. - De Nederlandsche
Boekhandel, Antwerpen, 1944, 77 blz., Fr. 40.
Een goed gevulde bundel van een nieuwen dichter. Onwillekeurig wordt men nogal
eens aan Bert Decorte herinnerd, en dit niet alleen door de vierregelige strofe van
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zesvoetige verzen. Ook de poëtische schim van Gorter is aan de inspiratie wellicht
niet heelemaal onschuldig (cfr o.a., p. 13: 'En Caliban was droef en maakte zacht
geklaag'). Wat niet wegneemt, dat de klank eener eigen persoonlijkheid duidelijk
waarneembaar is. De meeste dezer gedichten zijn geschreven met een ruimen zwier
- alleszins een hoedanigheid - maar waarin een soort hals-over-kop-sche woelige
jeugdigheid de echte poëzie nog dikwijls overstemt. Alles laat vermoeden dat de
dichter het wel niet bij een eersten bundel laten zal. Volgende bundels zullen moeten
uitwijzen of hij tot zuiverder poëtische bezinning en schoonere levensdiepte in staat
is.
L. Vander Kerken.
J. VERHELLE, Stormwake. - Hernieuwenuitgaven, Roeselare, z.j., 31
blz., Fr. 20.
Een bundeltje verzen, vrij ongelijk in waarde, ingegeven door den storm en drang
van de jeugd zooals die opgevangen wordt in een op jeugdbeweging gerichte K.S.A.
Sympathiek werk alleszins, netjes uitgegeven, met over het algemeen best geslaagde
foto's vol atmosfeer.
J.B.
Jozef SIMONS, In Italië. - Derde druk, Van Mierlo-Proost, Turnhout,
1944, 211 blz., Fr. 50.
In 1929 werd, tusschen den Paus en de Italiaansche regeering, het verdrag van
Lateranen gesloten; kort daarna reisde de auteur met een Vlaamsche bedevaart naar
Italië en Rome. Met de hem eigen bonhomie en geestigheid vertelt hij hier zijn
wedervaren.
In Italië is, in vorm van verhaal, een boek om te leeren. Minder geestig dan De
bedevaart van Toon Verheyen, minder breedvoerig en verscheiden dan Vertellen van
Hilarion Thans, verbaast het ons door zijn rijkdom van preciese informatie, waarbij
toch de uiterste eenvoud bewaard
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blijft. Het heeft iets van een zeer onder-houdenden Baedeker, overgebracht in de
pittige reisherinneringen van zeer eenvoudige, zeer vrome, even leuke als wijze
Vlaamsche menschen. Doch waar haalt Simons dat, in 1541, in
Sint-Paulus-buiten-de-muren te Rome, de Jezuïetenorde zou 'gesticht' zijn (blz. 77)?
Em. Janssen.
Jos. VAN ROOY, De scheppende stroom. - 'Korenaren' IX. De Kinkhoren,
Brugge, 1945, 271 blz., gen. Fr. 55, geb. Fr. 70.
Jos Van Rooy durft uitzonderlijke en moeilijke onderwerpen aan - hier den bewogen
levensloop van een zigeuner-vondeling, gedreven door de muziek; - fel en machtig
behandelt hij ze, als onuitputtelijk geïnspireerd; maar nooit komt zijn werk zuiver
en feilloos voor, overtuigend voor de meerderheid der lezers. Hij mist schakeering,
verscheidenheid en delikaatheid; in zijn psychologie neemt het sexueele een te ruime
plaats in; zijn stijl ontdoet zich niet van de oratorisch-romantische opgeschroefdheid,
die verdieping, versobering, verfijning in den weg staat. Jos Van Rooy, de
rijkbegaafde, zichzelf niet meester, loopt gevaar het hooge peil niet te bereiken dat
zijn eerste werken lieten verhopen.
Hij heeft de innerlijke harmonie nog niet bereikt, die den kunstenaar zelfzeker en
groot maakt. Zijn zwoel en als gepijnigd levensinzicht, tegenover religieuze en
moreele overtuiging, geeft zich graag gewonnen en blijft toch opstandig. Zijn creatieve
kracht, een vloed die dijken breekt, voert, in vervaarlijke kolken, slijk mede, takken
en boomstammen. En we staren op een tegelijk ontredderde en aangrijpende
grootschheid, op een onbeholpenheid en een macht, een overgevoeligheid en een
vrij grove rhetoriek; wij hooren een zwaar dreunende en toch stuntelige taal.
Ontwikkelt de auteur zich in de goede richting? Zijn taal is zuiverder dan voorheen;
lyrische en oratorische uitwassen belemmeren echter meer den verhaaltrant. Hij zal
zich terdege moeten inspannen om, door een zuiver, bezonken en artistiek voltooid
werk, aan de velen die veel van hem verwachten eindelijk voldoening te schenken.
Em. Janssen.
Stephane HAUTEM, Le retour au silence. Journal d'un homo citroënsis
K. 228.
Bis. - Dessart, Brussel, 1945, 261 blz. Zelden lazen we een zoo bevreemdend werk:
het fictieve dagboek van een totaal gemechaniseerd mensch, in een dito samenleving
die zich sedert 300,000 jaar diep onder de aarde heeft gevestigd. En de geschiedenis
die wij thans doormaken, heet er 'les temps préhistoriques'. Oorspronkelijkheid,
leven, liefde worden door deze mechanisatie onverbiddelijk verbannen; blijft voor
ieder mensch een vijftigjarig bestaan over, zonder gezelschap, hemel noch uitkomst.
Maar de auteur heeft de grenzen van het artistiek mogelijke overschreden: tusschen
zijn verbeelding en onze ervaring liggen te weinig bruggen; het onwaarschijnlijke
en onaanneembare bij hem komt ons niet als een raadsel voor met een
diepmenschelijke oplossing. Zijn roman noemen we een 'performance', niet aan
kunstwerk noch een waardevol 'document humain'; zijn schreeuw om het
levenonder-de-zon is, eerder dan een wanhoopskreet, een leuze op een spandoek;
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vernuftig en consequent, zonder warmte van gemoed noch diepe ontroering, spint
hij het ijzingwekkende kleed van zijn tóch machtelooze verbeelding.
Het boek mag door eenieder gelezen worden en het verdient onze belangstelling.
Doch zal het velen boeien, verheugen, ontroeren, verdiepen, veredelen? Het heeft te
veel van een even ijdele als griezelige nachtmerrie.
Em. Janssen.
Judith BOOSMAN, 't Steile pad, roman voor volwassen meisjes. - De
Kinkhoren, Brugge-Brussel, z.j., 171 blz., Fr. 40.
Nel, een jong meisje, komt in aanraking met de vele levensproblemen. Een heerlijke
vader, een goede, maar wat lichtzinnige moeder en een groote, schoone liefde stellen
haar voor de beslissende keuze. Nel zal haar rijp geluk vinden op het 'steile pad'.
Met dit boek schenkt de Rosamundareeks onze oudere meisjes een zeer fijn werk.
Het verhaal is boeiend en frisch en getuigt van warm begrijpen en een kiesch
aanvoelen van de vele problemen die elk meisje op haar levensweg ontmoet. En het
durft de oplossing geven, zonder veel drukte, maar met een bewonderenswaardige
vastheid, en levensecht.
Onze meisjes zullen van dit boek droomen. Maar het zal ze ook uit veel ijdel
gedroom helpen naar de mooie werkelijkheid van de christelijke levenshouding met
haar hooge eischen.
Onze studeerende burgersmeisjes vooral warm aanbevolen.
J. Burvenich.
Armand BONI, Judas de Makkabeër. - Baanbrekers-serie, nr 23,
Vlaamsche Boekencentrale, Antwerpen, z.j., 221 blz., Fr. 35, geb. Fr. 49.
Het onderwerp was natuurlijk een kolfje naar de hand van A. Boni. Ook is hij er,
zooals in Herder, Zanger en Koning, werke-
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lijk in geslaagd om van den geweldigen strijder een grootsch beeld te schetsen. 'De
arm van Judas is de arm van den Almachtige' (blz. 105).
De personages van Boni zijn altijd Titanen en hun gevechten schijnen meer door
een hamer te zijn gesmeed dan door een pen beschreven. De auteur laat zich door
de inspiratie van den gewijden schrijver meeslepen en het beeld dat hij schetst bewaart
het majestueus profetische en het geheimzinnig plechtige van het grootste der epen,
den Bijbel.
Maar hier ligt tevens het gevaar waaraan Boni niet ontsnapt. Zijn verbeelding
schijnt soms wat op hol en de beelden die als vonken van het aanbeeld spatten doen
den lezer soms wat pijn. Te veel, te hevig en soms al te onsamenhangend. Het
vermoeit. Haast geen oase om er even in uit te rusten. Voortdurende spanning.
Toch komen de Bijbelteksten hier tot hun volle waarde.
M. Deckers.
T. LINDEKRUIS, Pak aan, kameraad! - Vlaamsche Boekcentrale,
Antwerpen, z.j., 142 blz., gen. Fr. 39, geb. Fr. 57.
Met een fijn begrip van wat in een jongenshart zooal kan omgaan rond de veertien,
vijftien, heeft de schrijver dit verhaal voor jongens neergeschreven. Het heeft als
bedoeling die jongens, wien een hart onder den riem moet gestoken worden, klaar
te leeren inzien wat ze zijn en hoe ze moeten 'aanpakken'. Sommige episoden zijn
werkelijk boeiend. Maar zijn de zeer mooie en zeer juiste woorden van den
onderpastoor niet wat te lang uitgewerkt en dus te zwaar voor den
doorsneevolksjongen die hier werd bedoeld? Toch blijft dit boekje graag aanbevolen.
J. Burvenich.
A. THEUNIS, Stille nacht, heilige nacht. - Davidsfonds, Leuven, 1944,
130 blz., Fr. 12.
Een reeks mooi vertelde, eenvoudige kerstvertellingen, waaronder die van het
Denneboompje wellicht de mooiste en oorspronkelijkste is.
J.B.
Herman CLOSSON, Godefroid de Bouillon. - Éditions universitaires,
Les Presses de Belgique, Brussel, 1944, 153 blz.
Een drama in vijftien tooneelen. Het onderwerp is de inwendige strijd van Godfried
van Bouillon, strijd van vertwijfeling en zekerheid, gedurende zijn tocht naar
Jeruzalem. De lezer zal wel wat moeite hebben om in den held van het stuk de
historische figuur van den grooten kruisvaarder te herkennen. Het staat natuurlijk
elken auteur vrij zich tegenover de geschiedenis zekere creatieve licenties te
veroorloven, maar toch wel niet in zoo ruime mate, dat er ten slotte van een
geschiedkundige figuur niet veel anders meer overblijft dan een naam. Tegenover
den Godfried van de geschiedenis (en de legende), is de held van H.C. een tamelijk
enigmatiek en vaak kleinmenschelijk personage van een zeer moderne conceptie.
De liefdes verwikkelingen ontbreken niet, en enkele - trouwens vrij overbodige sensueele scènes maken zelfs een zeker voorbehoud gewenscht.
L. Vander Kerken.
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Gust MUELLER, Ik wensch u goede jacht! - Davidsfonds, Leuven, z.j.,
196 blz., Fr. 12.
In een prettigen verhaaltrant geeft de schrijver ons hier een en ander ten beste over
de fauna van onze streken. Een Djungel-boek is het wel niet geworden, daar heeft
het geen vaart genoeg voor. Maar de jeugd zal er in leeren observeeren en gaarne de
frissche verhaaltjes uit dit boek lezen.
J.B.
Heinrich ECKMANN, De Vrouw en de moeder en andere novellen. Uit
het Duitsch vertaald door Juliaan Haest. - Davidsfonds, Leuven, 1944,
188 blz., gen. Fr. 18, geb. Fr. 27.
De zeven verhalen van Eckmann, hier in vertaling aangeboden, zijn het lezen waard.
De eenvoudige menschen die er in optreden zijn prachtig geschetst naar innerlijke
diepte en waarde. Het zijn karakters uit één stuk: standvastig en plichtgetrouw met
een rijk hart. 'De roode kat' is een meesterstukje van dramatisch verhalen, en 'Grietje'
een pareltje van sobere verhaalkunst die diep ontroert. Een fijn en goed vertaald
boek.
J.B.
Otto LUDWIG, Vroolijk Doortje. - Davidsfonds, Leuven, 1943, 269 blz.,
gen. Fr. 18, geb. Fr. 22.
De inhoud gaat terug op een echt gebeurde geschiedenis uit een Thuringsch
kleinstadje. Een verhaal van onuitputtelijke frischheid en psychologischen humor,
even gezond en sprankelend van jeugdig leven naar inhoud als naar vorm. De vertaling
van J. Van Harmelen bewaarde veel van de bekoorlijkheden van het origineel en
maakte er niettemin een levend Nederlandsch boek van.
A. Deblaere.
Léon LELOIR, Niet geroepen. Uit het Fransch vertaald door S. De Vos.
- Davidsfonds, Leuven, 1944, 207 blz., gen. Fr. 20, geb. Fr. 29.
Jean Leduron, een gesloten Ardenner, trekt naar de Karthuizers om een als
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knaap bedreven moord uit te boeten. Zijn geslotenheid zelve belet hem echter in zijn
roeping op te gaan. Hij ontvlucht een paar dagen vóór zijn geloften. De
Voorzienigheid gebruikt hem als het instrument dat in Gérard, een zijner leerlingen
de echte roeping doet ontluiken. Een brok fijne psychologie waarin veel verkeerde
gedachten over roeping en Karthuizers worden rechtgezet. Figuren als die van Jean
en van den pastoor van Némoussart werden zeer zuiver uitgebeeld. Voor ernstige
menschen die nadenken kunnen, een zeer weldoend boek. De vertaling is vrij goed,
al wist zij zich niet overal even soepel aan het Fransch te ontworstelen.
J.B.
Ida Friederike GOERRES, De zevenvoudige vlucht van Radegondis.
Uit het Duitsch vertaald door G. Verstraelen. - Davidsfonds, Leuven, 1944,
235 blz., Fr. 24.
Dat het Davidsfonds dit werk aan zijn lezers bekend maakt is werkelijk verheugend.
Het is een heiligenleven: dat van de H. Radegundis. Maar het staat ver boven alle
banaliteit. Aan de hand van haar vele bevindingen die de schrijfster eens neerschreef
in haar diepzinnige Gesprekken over de heiligheid zoekt zij van alle kanten de
werkelijke figuur van de heilige uit het grijze frankische verleden te benaderen. Zóó
laat zij in dit boek een historicus, een dichter en een jonge vrouw aan het woord. En
uit hun gesprek ontstaat het beeld van een heilige in vleesch en bloed, die tot
zevenmaal toe zich gedrongen voelde om te ontsnappen aan haar noodlot en zich
eindelijk toch gewonnen gaf, omdat ze in haar strijd Gods Voorzienigheid en Zijn
Wil had herkend, en Zijn liefde ontdekt:
En het eind van het lied en van alle spijt, God, het was uw barmhartigheid.
Dit boek vol levendige kleuren en groote innigheid, diepzinnig als het is, wordt
alleen genietbaar voor den rustigen lezer die nu en dan kan stilblijven en in eigen
harte kijken. Anders wordt het een vreemde, schoone vrucht, waar men slechts
vluchtig overheen strijkt en weinig aan heeft.
De vertaling geeft den oorspronkelijken tekst naar zin en rythme zeer fijn weer.
Warm aanbevolen.
J. Burvenich.
HOMEROS, De Ilias, bewerkt naar de vertaling van C. Vosmaer. - De
Odusseia, bewerkt naar de vertaling van C. Vosmaer. - De Kinkhoren,
Brugge-Brussel, 1944, 2 deelen, 125 en 147 blz., Fr. 26,50 en Fr. 30., geb.
Fr. 45 en Fr. 45.
Met deze twee deeltjes zet de bedrijvige uitgeverij De Kinkhoren de Helios-reeks
in, een collectie vertalingen uit de oude literaturen met korte inleidingen. Voor
Homeros werd eenvoudig de bekende hexametrische vertaling van Carel Vosmaer
overgenomen, die uitmunt door vastheid van taal en versbouw. De tekst is in
aanzienlijke mate besnoeid: van de Ilias (ca. 15.000 verzen) wordt ons een derde,
van de Odusseia (ca. 12,000 verzen) een kleine helft aangeboden, terwijl de
weggelaten passages in enkele regels zijn samengevat. Voor de Ilias is de keuze
voortreffelijk; alleen hadden we iets bewaard willen zien uit de lijkspelen voor
Patroklos in boek XXIII (b.v. verzen 700-784) om de buitengewone levendigheid
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van het verhaal, en ook om de leerrijke vergelijking met het vijfde boek van Vergilius'
Aeneis. Persoonlijk ben ik het echter met den 'bewerker' van de Ilias, Dr G. Bouckaert,
niet eens, wanneer hij meent dat zulke bekorting de aesthetische genieting niet schaadt:
de weidsche deining der compositie met haar dynamisch evenwicht van meer rustige
en meer gespannen deelen gaat hier noodzakelijkerwijze verloren. Ook de keuze van
Dr B. Lamot voor de Odusseia is goed. Ik acht het echter een vergissing, boek XXIV
volledig te hebben opgenomen. Daarentegen krijgen we van de zgn. Telemachie te
weinig; ook het heerlijk-najïeve gesprek van Nausikaä met haar vader had moeten
bewaard blijven, en vooral de proef met den boog in boek XXI, waarvan trouwens
het résumé onnauwkeurig is.
De beide inleidingen zijn zeer kort, en nogal onzuiver van taal. Voor de rest zijn
ze zoo verschillend mogelijk. Wat de zgn. homerische kwestie betreft, beschouwt
Dr Lamot elk vers als noodzakelijk, en dus als authentiek; Dr Bouckaert ziet in de
Ilias nauwelijks een eenheid van opzet. Geen wonder dus dat laatstgenoemde aan de
literaire schoonheid van het epos slechts enkele woorden verliest; de Ilias interesseert
hem eerder als cultuurhistorisch document. Heel anders, en terecht, de 'bewerker'
der Odusseia: hij wil in het gedicht de poëtische waarde doen aanvoelen; maar de
bedoeling is prijzenswaardiger dan de uitvoering.
Dit zijn slechts lichte bezwaren. Vosmaer's vertaling, ook bekort, bewaart zooveel
van Homeros' overweldigende schoonheid, dat we deze twee deeltjes hartelijk welkom
heeten. Elke leeraar van de Poësis moest er enkele uren uit voorlezen in de klas; want
dat men een student uit de humaniora kan laten weggaan, zonder dat hij iets afweet
van Priamos' smeekbede bij Achilleus of van Odusseus' verhalen bij Alkinoös, dat
is eenvoudig misdadig.
E. de Strycker.
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Kunst
J. VAN ACKERE, Eeuwige Muziek. Een inwijding in de meesterwerken
der orkestliteratuur. - Standaard-Boekhandel, Antwerpen, 1944, 327 blz.,
gen. Fr. 90, geb. Fr. 110.
Dit is een boek waarover elk muziekliefhebber, die het ter hand neemt, enthousiast
moet worden. Zulk een commentaar op orkestwerken te lezen brengt bijna evenveel
genot als de werken zelf te beluisteren. Hier is een mensch aan het woord, die weet
en voelt wat muziek is, en het ook zeggen kan zonder daarom in schoolsche
uiteenzettingen te vervallen. Al vindt men er anderzijds al het wetenswaardige omtrent
de groote meesterwerken, de 'eeuwige' werken der orkest-muziek.
Sedert lang bestaan er in vreemde talen Konzertführer van alle slag. Wij hadden
er, bij mijn weten, totnogtoe geen enkele die de geheele orkestrale muziekproductie
overschouwt. En zie, met dit eerste boek krijgen we tegelijk ook het beste. Leg
Eeuwige muziek maar gerust naast de vermaardste buitenlandsche werken van dit
soort; eervol zal het de vergelijking doorstaan.
Schrijver wilde niet een muziekgeschiedenis geven, met namen en jaartallen; en
toch geeft zijn boek ook in dit opzicht al het wenschelijke. Men kan hier beter spreken
van evolutie der muzikale uitdrukkingsvormen. Voortdurend wordt het nieuwere
belicht door vergelijking met het oudere. En dezen ontwikkelingsgang te beseffen
is ten slotte veel gewichtiger voor het aanvoelen van muziek dan het kennen van
datums.
Van het eerste stamelen der orkestmuziek bij den Italiaan Gabrieli tot aan de
logische constructies van Strawinski, den Rus die sedert jaren op Franschen of
Amerikaanschen bodem leeft, leidt schr. ons door het tooverwoud der orkestmuziek.
Hij getuigt zelf, en het is ook zoo, hierbij geen bepaalde methode met uitsluiting van
andere te willen volgen, maar van elke - muziekhistorische gegevens, thematische
of formeele analyses, vergelijking met phenomenen uit andere kunstgebieden - te
willen nemen wat hem dienstig kan zijn. Deze ruimheid van opvatting geeft aan het
werk zijn eigen bekoring en waarde. Schr. heeft zich de moeite getroost om zich een
eigen opvatting over de behandelde werken te vormen; maar zijn persoonlijke
inzichten zijn zoo bezadigd en bezonken dat ze tot algemeen aanvaardbare
waarde-oordeelen zijn uitgegroeid.
G. De Wolf.
Ch. VAN DEN BORREN, Roland de Lassus. - De Nederlandsche
Boekhandel, Antwerpen, 1945, 120 blz., Fr. 40.
Een studie van Ch. Van den Borren en dan nog wel over Roland de Lassus, den zoo
veelvuldig en vol toewijding bestudeerde, neemt men steeds met hooggespannen
verwachting ter hand. En ditmaal weer werd die verwachting niet teleurgesteld.
Een meesterlijke inleiding situeert Lassus in het kader der muzikale strevingen en
inzichten van zijn tijd en, ruimer nog, in de algemeene evolutielijn der muziek. Deze
enkele synthetiseerende bladzijden bevatten de quintessentie van een levenswerk dat
vaart en vernieuwing bracht in de internationale musiocologie, waar ze dreigde dood
te loopen in het straatje zonder uitweg van de dorre eruditie. Bij den zeventigsten
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verjaardag van den meester, die onlangs door zijn vrienden en leerlingen werd gevierd,
brengen wij hem hier gaarne de hulde van onze bewondering voor zijn baanbrekend
werk.
De uiterlijke levensloop van den grootsten der Nederlandsche polyphonisten, dien
schr. terecht op één lijn stelt met Palestrina, wordt in drie hoofdstukken geschetst.
Daarna volgen nog drie hoofdstukken over de persoonlijkheid, de godsdienstige
en de profane werken van Roland de Lassus. Op doelmatige en stevige
gedocumenteerde manier worden de mensch en zijn muzikale scheppingen hier
wederkeerig door elkander belicht. Zoo ontstaat een beeld van den kunstenaar en
zijn werk waaraan men wel, wegens de grondige doorvoering der analyse en de
hechte fundeering der conclusies, definitieve waarde mag toekennen.
G. De Wolf.
Dr J.A. STELLFELD, Andries Pevernage, zijn leven, zijne werken.
Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde, reeks VI,
nr 66, De Vlaamsche Drukkerij, Leuven, 1943, 179 blz.
Deze uitstekende monographie over een onzer veel te weinig gewaardeerde
polyphonisten uit de XVIe eeuw verdient allen lof én om den overvloed van het
verzamelde materiaal én om de fijnzinnige synthese die in de voorgestelde conclusies
aan den dag treedt.
Het boek behelst een levensbeschrijving van den kunstenaar, waarin als vrucht
van groote belezenheid en geduldigen speurzin veel wetenswaardigs werd
bijeengebracht, een nomenclatuur en gedetailleerde beschrijving van alles wat we
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van Andries Pevernage nog bezitten, en tenslotte een theoretisch gedeelte dat een
inzicht schenkt in de techniek en de kunstopvattingen van den meester. Een verzorgd
register en een uitvoerige bibliographie maken van deze studie een volwaardig
wetenschappelijk instrument.
Het werk werd bekroond door de Kon. VI. Academie voor Taal- en Letterkunde.
G. De Wolf.
Wies PÉE, Volledig Theorieboek voor Muziekonderricht. - Brepols,
Turnhout, 1943, 240 blz.
Voor een grondige studie der muziektheorie zal dit boek goede diensten bewijzen.
Het eerste deel bevat alles wat op de schrijfwijze der muziek betrekking heeft, het
tweede en derde deel behandelen den muzikalen klank, in het vierde deel vinden we
gegevens over agogiek en dynamiek, over de menschelijke stem en de
muziekinstrumenten als voortbrengers van den klank, en ten slotte over de
akkoordenleer. Het vijfde deel omvat alles wat men in een algemeene muziektheorie
kan verlangen over tonaliteit, vormleer, physica van den klank, om te sluiten met
een beknopte inwijding in de kerkmuziek. Een aanhangsel over cijfermuziek en een
uitgebreid naam- en zaakregister besluiten het werk.
Uit deze inhoudsopgave blijkt voldoende welk een overvloed van gegevens in dit
goed verzorgde werk te vinden zijn. Schr. verklaart in zijn voorwoord dat hij er naar
streefde het 'waarom' van zekere muzikale problemen uit te leggen, en dit is een
bezorgdheid die zeer te waardeeren is. Waarom echter het vervangen der romaansche
notennamen door de germaansche letterbenaming wordt aangekondigd als een
opmerkenswaardige verbetering, wil mij niet duidelijk worden. Het gaat hier om een
conventie, en dan dient men rekening te houden met het nu eenmaal ingeburgerde
gebruik. Een aantal mooie portretten versieren de uitgave. Doch waarom zijn het
enkel Vlamingen en Duitschers? Heeft romaansch Europa dan geen enkele groote
figuur aan te wijzen?
G. De Wolf.
Maurice DE VOCHT, Plastiek in de architectuur, met 29 illustraties. 'Die suverlicke boexskens', nr 14, Pro Arte, Diest, z.j., gekart. Fr. 18.
Plastiek en architectuur schijnen wel uiteraard op elkaar aangewezen, en niet in een
wederzijdsche zelfstandigheid maar in perioden van onderlinge harmonieering vonden
beide vaak hun hoogsten bloei. Na een kort onderzoek over het wezen der architectuur
en een bondig historisch overzicht van haar verhouding tot de plastiek (hoofdzakelijk
tot de beeldhouwkunst) stelt de auteur het probleem van beider samengaan, zooals
zich dit in de moderne kunst met haar nieuwe opgaven en mogelijkheden opdringt.
Het boekje is zeer suggestief en steunt op gezonde principes. Het werd geschreven
door een architect die den schoonen zin van zijn kunst en techniek beleeft. En niemand
zal er een architect een verwijt van maken dat hij geen diepe philosophie komt
vertellen.
L. Vander Kerken.
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Geschiedenis
Georges-H. DUMONT, Léopold III Roi des Belges. - Tweede uitgave,
Dessart, Brussel, z.j., 1945, 404 blz., Fr. 110.
Bij het lezen van dit meeslepend en uitstekend gedocumenteerd boek zal iedereen
van bewondering vervuld worden voor de schoonmenschelijke gaven en de vaderlijke
bezorgdheid, de wijze staatsmanskunst en het fiere optreden van Zijne Majesteit
Koning Leopold III. Meer dan zijn drie groote voorgangers heeft hij het Vlaamsche
volk en de Nederlandsche kuituur in ons land geëerd en geacht, met woord en daad,
en daarom juist heeft hij het wonder bewerkt, op enkele jaren tijds de sympathie van
nagenoeg alle Vlamingen te nebben gewonnen. Als wij in deze meesterlijke biographie
één feil zouden aanstippen, dan ware het, dat de auteur dit aspect van de rijke
persoonlijkheid en de veelzijdige werking van koning Leopold nagenoeg onvermeld
heeft gelaten.
In de jaren van voorbereiding treft de belangstelling van Leopold III voor de
koloniën. Twee studiereizen naar Kongo en een naar het Verre Oosten gaven hem
een breeden en juisten kijk op de koloniale kwesties. Wanneer hij in 1933 in den
Senaat een referaat hierover houdt, dan vindt zijn woord een ruimen weerklank in
België en in verscheidene andere landen: men voorziet, dat hij een waardige opvolger
zal worden van zijn grootoom en naamgenoot, den genialen en vérzienden Leopold
II, die aan ons land Kongo schonk.
Reeds in 1934, na den tragischen dood van zijn vader koning Albert, bestijgt de
drie-en-dertigjarigen Leopold den troon. Met vaste hand regeert hij het land in de
binnen- en buitenlandsche politiek. Op 7 Maart 1936 zegt Duitschland eenzijdig het
Locarno-pact op en bezet den linkeroever van den Rijn. Ons land voelt zich ernstig
bedreigd en ziet angstig toe welk
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het antwoord gaat zijn van de groote mogendheden op dezen machtsgreep... zij doen
echter niets. Daarop houdt Leopold III op 14 October van hetzelfde jaar voor zijn
ministers zijn beroemde rede die de onafhankelijkheidspolitiek van België inzet.
Weldra staat het land achter den vorst en eer een jaar verloopen is hebben zoowel
Duitschland als Frankrijk en Engeland de Belgische grenzen tegen elken aanval
gewaarborgd. Dat deze nieuwe richting in onze buitenlandsche politiek ons land niet
heeft kunnen behoeden voor den brutalen overval door het nazistisch Duitschland,
neemt niet weg dat zij de eenige kans was om dit te verhoeden. In het binnenland
waren de vooroorlogsche jaren, jaren van kleine partijtwisten en politieke ontbinding.
Wanneer in het begin van 1939, op het oogenblik dat de internationale toestand zoo
gespannen is, toch bij de leiders van het land de partij belangen primeeren, en de
gezagscrisis, de wanorde en de demagogie meer en meer toenemen, geeft de koning
aan zijn ministers een scherpe berisping: 'Messieurs', zegt hij in den ministerraad op
2 Februari 1939, 'nos institutions ne sont pas responsables de ce désarroi; la cause
en réside avant tout dans la défaillance des hommes qui détiennent les pouvoirs de
la Nation' (blz. 228-229).
Ten slotte toont de auteur met een weelde van details en volledig aangehaalde
documenten, hoe het Belgisch leger in den achttiendaagschen veldtocht (10-28 Mei
1940) zijn vollen plicht heeft gedaan, en hoe de koning door de capitulatie zijn volk
een uitstekenden dienst heeft bewezen zonder in het minst aan de Geallieerden te
schaden. Het gestook van den Franschen Premier Reynaud, brengt de Belgische
volksvertegenwoordigers en senatoren te Limoges tot een daad, die zij eenige dagen
later reeds betreuren. Stilaan wordt Leopold in het buitenland van allen blaam
witgewasschen en na eenige maanden is hij zoowel in Engeland als in de Vereenigde
Staten volledig gerehabiliteerd, terwijl in België zelf nagenoeg allen zich eendrachtig
scharen om hun koning, die de gevangenschap onder zijn volk verkoos boven de
vrijheid, enkel en alleen om zijn volk te dienen.
Aan dit grandioze boek van G.-H. Dumont wenschen wij de ruimste verspreiding.
Het geeft een diepen kijk op onze tien laatste jaren geschiedenis, vele verkeerde
voorstellingen zet het recht, en vooral wekt het een gerechten trots op dien grooten
koning Leopold III, die zichzelf, en terecht, eens noemde 'den vader van zijn volk'.
M. Dierickx.
Ludwig PFANDL, Filips II. Zijn leven en zijn tijd. - De Nederlandsche
Boekhandel, Antwerpen, 1944, 595 blz., geb. Fr. 150, gen. Fr. 120.
De Oostenrijksche katholiek L. Pfandl, langs moederszijde, beweert men, van
Spaansche afkomst, biedt ons hier een grootsche biographie van Filips II, zooals de
Spanjaarden ze wel bizonder zullen waardeeren. De oorspronkelijke titel Philips II
von Spanien geeft heel wat beter den inhoud van het werk weer, want de zoon van
keizer Karel V wordt niet alleen voorgesteld als de grootste en zeer katholieke koning
van zijn land, maar ook worden alle gebeurtenissen en alle personen van uit den
Spaanschen hoek belicht. Het is geen lastig te lezen boek, dat wij hier voor hebben,
met moeilijk bij te houden ingewikkelde toestanden, zooals b.v. de meesterlijke
monographie Kaiser Karl V van Karl Brandi. De auteur teekent ons Filips II te voeten
uit, als kind, 1527-1542, als mederegent van den keizer, 1543-1555/59 (blz. 64-349)
en als koning, 1556-1598 (blz. 350-533), met daarrond in breed uitgeborstelde
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tafereelen het bonte ridderleven en de hofintriges, de presentatiereis in de
Nederlanden, de Spanjaarden in Engeland gedurende Filips' korte huwelijk met Maria
Tudor, Madrid en het Escoriaal, de opstand der Nederlanden en de ondergang der
Armade, enz. Het trouw uitbeelden van het sociale leven dier tijden, van folklore en
volksgebruiken geven aan dit werk een eigen waarde - tevergeefs zal men er echter
een dieper inzicht zoeken in de godsdienstige twisten van de XVIe eeuw, in het
intellectueele streven en den bloei der Schoone Kunsten.
Op drie belangrijke punten zullen wij nader ingaan. Het samenvattend oordeel van
den auteur nopens Filips' regeering is het volgende: 'Filips II is niet de groote
voorvechter van de Roomsche Kerk in Europa, hij is niet de openlijke en niet de
geheime aanvoerder van de contra-reformatie, hij is ook niet de voortzetter van de
traditie en de opvattingen van een Karel V, die zich tot levensdoel had gesteld het
avondland weer één te maken in het oude geloof... Filips zelf leidt zijn opvatting van
zijn plicht en zijn stelingname, zijn inzichten en zijn beslissingen veeleer af uit één
enkele taak die men omschreven vindt in den titel “Koning van Spanje”. Hij zal zich
slechts inzooverre om het avondland bekommeren, als het zelfbestemmingsrecht en
het bezit van Spanje door vreemde aspiraties worden in 't gedrang gebracht' (blz.
338-339). Dit is de geliefde thesis van de Spaansche historici, die echter ten noorden
van de Pyreneeën in onze dagen meer en meer veld wint. Filips was een Spanjaard
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op-en-top, die niet eens Fransch en nog minder Nederlandsch kende, een Iberiër van
opvoeding en opvattingen, deelend in de haast fanatieke gehechtheid van zijn volk
aan het katholieke geloof en behept met een trots en uiterlijke koelheid die de
Nederlanders tegen de borst stuitte.
Weinig vorsten zijn in den loop der geschiedenis met zoo zwarte kleuren
afgeschilderd als Filips II. Hij is een tiran, een despoot, een bloeddorstige verdrukker
van naar vrijheid strevende onderdanen; hij is de geheimzinnige, de teruggetrokkene
in de ontoegankelijke eenzaamheid van zijn somber Escoriaal; hij is de wantrouwende,
de achterdochtige, die ook zijn trouwste die naars in ongenade laat vallen; hij is de
eeuwige treuzelaar, die er maar niet toe komen kan, ook in den hoogsten nood, een
vlugge beslissing te nemen. Op deze aantijgingen kunnen heel wat correcties en soms
volledige weerleggingen gegeven worden, wat Pfandl dan ook doet. De auteur wil
echter eens voor altijd die verkeerde voorstelling van Filips II uit de wereld helpen
en komt aandragen met... de taboe-gedachte! In den oertoestand van de menschelijke
samenleving gold het hoofd van een clan, een priester, een koning, als een met
hoogere krachten begaafd wezen. Zoo is ook de koning - Filips II - taboe, eenerzijds
vreeswekkend, tremendus, iemand waarvoor men zich moet in acht nemen, anderzijds
moet hijzelf op iedere denkbare manier tegen vijandige invloeden van menschen en
demonen beschermd worden. Deze taboe-gedachte is de grondreden van de
afzondering op het strenge Escoriaal, van het Boergondisch hofceremonieel aan het
Spaansche hof, van Filips' bekommernis om succesvolle generaals en staatslieden te
ontslaan vooraleer zij een 'bedreiging' worden voor zijn Koninklijke Hoogheid ('de
taboe-rem van Filips II', blz. 470), van zijn onbeslistheid, die eigenlijk een waardig
soevereiniteitsbesef is (blz. 544-546), en zoo meer. Iedereen zal grif toegeven, dat
de Middeleeuwen tegenover hun vorst gansch anders stonden dan wij; de weerzin
van den opstandigen Willem van Oranje om aan den 'seigneur naturel' de trouw op
te zeggen, is een bewijs onder duizenden. Maar de oude taboe-gedachte eigen aan
primitieve beschavingen in een volledig ontwikkelde christelijke kultuurwereld nog
als normgevend voorstellen, en vooral de sacrale en profane sfeer zoo lichtzinnig
door elkaar halen als Pfandl doet, dat raakt kant noch wal.
Het twee en twintigste hoofdstuk 'De Brand in de Nederlanden' (blz. 443-471) kan
ons evenmin bevredigen. De schrijver heeft bijna uitsluitend op Spaansche bronnen
gewerkt en ziet dan ook de gansche ontwikkeling dier uiterst verwarde gebeurtenissen
van Spanje's standpunt uit. Dat de kopstukken van den Nederlandschen adel, als
Oranje, Egmont, Hoorn, Montigny, Bergen, 'door geen innerlijk ontzag voor de
dynastie in toom gehouden' worden (blz. 446), dat zij 'op verre na niet volksverbonden
genoeg zijn en ook wel reeds te Calvinistisch verlicht' (ibidem) dit alles in de jaren
1559-1560, zal geen Nederlandsche historicus beamen. Het zwarte schaap is echter
Oranje, 'een der meest dubbelzinnige figuren zijner eeuw' (blz. 468). 'Fantasieloos
en arm aan gevoel als hij is, vermag zich deze aan het materieele gehechte, dorre
verstands-mensch ook tot geen religieuze overtuiging op te werken.
Geloofsbelijdenissen zijn voor hem alleen een middel om politieke oogmerken te
dienen' (blz. 452). Niet alleen heeft de auteur Willem van Oranje niet begrepen, hij
maakt er bijna een caricatuur van, juist zooals men vroeger aan Calvinistische zijde
een caricatuur maakte van Filips II.
Wij betreuren, dat de vertaler zich niet beter van zijn taak heeft gekweten. Wel is
de oratorische zwier van den Duitschen tekst bewaard; maar herhaaldelijk moet men
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een slecht gebouwden zin herlezen om de beteekenis te achterhalen, terwijl tevens
nu en dan Zuid-Nederlandsche dialectwoorden of uitdrukkingen de taal ontsieren.
Ten slotte zullen velen het jammer vinden, dat er geen voetnota's of zelfs geen
bibliographie, die verdere studie zou mogelijk maken, aan het boek zijn toegevoegd.
De aangegeven schaduwzijden nemen niet weg, dat Pfandl's werk een monographie
van allereerste gehalte is, en dat zij aan Filips II een rechtmatige en meer dan noodige
rehabilitatie brengt. In dien zin zal zij bevruchtend werken op ons historisch inzicht
in de woelige en zoo interessante en belangrijke XVIe eeuw.
M. Dierickx.

Economie
Carlos VERLINDEN, Pour une fédération des nations libres (United
free nations). - 'Les grands problèmes politiques, économiques et sociaux
d'aujourd'hui', Desoer, Luik, 1944, 191 blz.
Hoe den vrede verzekeren? En met den politieken vrede den economischen vrede
en een bestendige welvaart die zich tot allen uitstrekt? Daartoe bestaat, volgens den
schrijver, slechts één probaat middel: de beschaafde staten moeten afzien van
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hun souvereine macht, m.a.w. van hun opvatting dat zij aan geen hoogere aardsche
macht onderworpen zijn. Ze moeten onder elkaar, op voet van gelijkheid een federatie
vormen. Indien slechts de Vereenigde Staten van Amerika, het Britsch Commonwealth
en Frankrijk daartoe overgaan, kan het doel reeds bereikt worden; het is echter
wenschelijk dat tot die federatie toetreden 'onder de volken van het blanke ras, zij
die onbetwistbaar aan het hoofd van de beschaving staan'. Een wereld-organisme,
een wereld-federatie willen oprichten is een utopie terwijl het voorgestelde plan
binnen het mogelijke blijft. Tot die federatie zal ook Duitschland mogen toetreden,
althans als het zich zal hebben bezonnen; over Sowiet-Rusland is de schrijver
integendeel veel minder beslist: hij drukt de verwachting uit - die veel op een wensch
gelijkt - dat het er buiten zal blijven.
Die federatie zal veel overeenkomst vertoonen met die der acht en veertig Staten
waaruit de Vereenigde Staten van Noord-Amerika bestaan: evenals aldaar worden
de buitenlandsche betrekkingen door de federatie geregeld en treffen wij aan een
gemeenschappelijk federaal leger (de Staten behouden enkel een eigen policiemacht),
een gemeenschappelijke munt, de afwezigheid van tolgrenzen (althans na een
overgangsperiode), vrij verkeer, vrije in- en uitwijking tusschen de Staten, eindelijk
alle kolonies onder het ééne bestuur der federatie. Alle Staten zullen de voornaamste
moderne vrijheden aan hun onderdanen waarborgen en er zal een opperste gerechtshof
bestaan dat er toe geroepen wordt de betwistingen, die tusschen de Staten oprijzen,
vreedzaam te regelen. Al hetgeen niet uitdrukkelijk verklaard werd tot de bevoegdheid
der federatie te behooren, blijft de uitsluitende bevoegdheid der Staten voorbehouden,
in het bizonder hetgeen betrekking heeft op de cultureele belangen.
Waarom is zulke federatie noodzakelijk? Omdat er boven de Staten een gezag
moet bestaan, dat over een deugdelijke macht kan beschikken om, zoo noodig door
geweld, de getroffen beslissingen te doen eerbiedigen. Anders blijven vrede en
rechtvaardigheid tusschen de Staten onzeker. De onmacht van den Volkenbond heeft
dit duidelijk bewezen. De federale inrichting zal tevens menige aanleiding tot oorlog
wegnemen, nl. die welke voortspruiten uit de economische tegenstellingen die tot
uiting komen in de protectionistische maatregelen en in de monetaire politiek.
Ziedaar een korte schets van het stoute plan hier ontwikkeld. Hoe er over
geoordeeld? Het gaat ongetwijfeld in tegen nog vrij algemeen heerschende opvattingen
en roept dan ook bedenkingen op: men vreest voor de gevolgen van zulke verregaande
onderwerping aan een oppergezag. Laat ons evenwel niet te spoedig een afwijzende
houding aannemen: men is er al in breede kringen toe gekomen in te zien dat
onbeperkte onafhankelijkheid van den Staat - m.a.w. de souvereiniteit zooals ze tot
voor korten tijd opgevat werd - niet langer mag aanvaard worden: tot handhaving
van den vrede, en daarbij tot waarborg, in de maat van het mogelijke, van
internationale rechtvaardigheid, moeten de Staten zich onderwerpen aan een
oppergezag dat recht kan spreken en handhaven, zoo noodig door aanwending van
macht. Ook de Pausen: Benedictus XV en Pius XII, hebben het uitdrukkelijk
verklaard. De economische strijd, die, vooral sedert 1930, de Staten tot het treffen
van steeds dieper ingrijpende maatregelen bracht, tot zelfs bijna onzinnige
economische afzondering, is voorzeker een belangrijke aanhitsing tot oorlog. Hevige
economische tegenstellingen ontstaan integendeel veel minder tusschen deelen van
eenzelfden Staat, en zelfs tusschen de leden eener federatie (b.v. die der Vereenigde
Staten). Daarom zou voorzeker een federatie der beschaafde landen, zooals de
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schrijver ze voorstelt, de ophitsingen tot oorlog milderen. Daarom verdient zijn plan
onze aandacht. Men kan tegen bizonderheden ernstige bedenkingen uiten. Het zal
wel niet ongewijzigd verwezenlijkt worden. Maar moge dit werk tot nadenken
brengen. Dan kan het tot vruchtbare samenwerking tusschen de Staten leiden en, laat
het ons hopen, ten slotte tot de oprichting eener stevige boven-staatsche instelling
die aan de wereld vrede en voorspoed brengt.
K. du Bois.
Désiré HORRENT, Réforme de l'État, du parlement, des esprits. Préface
d'Albert Devèze. - 'Les grands problèmes politiques, économiques et
sociaux d'aujourd'hui', Desoer, Luik, 1944, 142 blz.
In de nieuwe knappe collectie van de Desoer-uitgaven verschijnt dit plan over
hervorming van den Staat, van het parlement en van den volksgeest, als een hooge
en breede, maar tevens bezadigde, zakelijke, heldere inleiding. De auteur ontwierp
zijn plan in 1941-1942; sedert dien heeft hij zijn getuigenis met zijn bloed
onderteekend.
Het plan van zijn studie - die tegelijk een meditatie is - ligt in den titel vervat. Niet
iedere practicus zal elk der voorgestelde hervormingen dadelijk onderschrijven:
iedereen zal erkennen dat geen enkel
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voorstel, utopisch, ondoordacht of onverantwoord is. Het plan houdt gelijkelijk
rekening met 's lands tradities en grond-instellingen, met 's volks wettige aspiraties,
en met de organisatieprincipes, die aan den grondslag liggen van de economische en
sociale evolutie van den nieuwen tijd.
Schr. wendt zich speciaal tot al de élites, en rekent op haar om den nieuwen geest
te scheppen, waarin alleen een betere orde kan ontstaan en bestaan.
Het plan is christelijk van geest: even wars van elk clericalisme als van elk
anti-clericalisme.
L. Arts.
Carlos VERLINDEN, L'épreuve suprême de la liberté. - 'Les grands
problèmes politiques, économiques et sociaux d'aujourd'hui', Desoer, Luik
1944, 104 blz.
Schrijver is ingenieur: dit verklaart het belangwekkende en de zwakheid van zijn
betoog. Hoofdstuk 1, waar hij zich waagt aan philosophische en kultuur-historische
beschouwingen over vrijheid, is zwak. Verder, in de praktijk is hij thuis. Zijn werk
is een verstandig pleidooi voor vrijheid: om de politieke vrijheid te redden, moet de
economie zich ordenen. Dit is de 'uiterste inspanning van de vrijheid' die thans van
haar voorstanders en vereerders geeischt wordt.
'Indien wij er niet in slagen te bewijzen dat een regiem van vrijheid en democratie
in staat is om zich aan te passen bij de moderne levenstoestanden, om te evolueeren
met den stoffelijken vooruitgang, en om al de lagen der bevolking hieraan deelachtig
te maken; indien wij er niet in slagen een eind te stellen aan den ergerlijken toestand
van zooveel menschen die in armoede leven, midden in een tijd van reusachtigen
overvloed; indien wij ons regiem van vrijheid niet kunnen doen werken, in een
ruimeren geest van sociale rechtvaardigheid, dan zullen wij helaas de plaats moeten
ruimen voor hen die het tegenovergestelde voorstaan.'
Willen wij voorkomen dat de plotse naoorlogsphase van koortsige bedrijvigheid,
opgevolgd wordt door een even plotse als geweldige economische crisis, waarin onze
politieke vrijheid dreigt verloren te gaan, dan moet, onmiddellijk en op internationale
schaal, het economisch leven geordend worden
Het is de werkeloosheid die oorzaak is van de crisis: ruime loonpolitiek moet de
koopkracht van de massa verhoogen. Het loon moet niet langer berekend naar den
duur van den arbeid, maar naar zijn productiviteit. De gouden stelregel bij deze
dringende hervorming luidt: zooveel vrijheid als mogelijk, zooveel dwang als
noodzakelijk voor het algemeen welzijn.
Voorwaarde voor alles is: zedelijke hervorming. Hoe deze zedelijke herwording
een religieuze heropleiding vooronderstelt, schijnt schr. niet te vermoeden.
L. Arts.
Henri VELGE, L'organisation professionnelle. Les leçons de la guerre.
- 'Bâtir', Casterman, Doornik, 1944, 197 blz.
Professor Velge, op dit oogenblik onze beste juridische adviseur in zake
bedrijfsorganisatie, geeft, verklaart, verantwoordt en verdedigt hier een voorontwerp
van bedrijfsorganisatie. Zijn ontwerp van 1936 wordt bijgewerkt en aangepast, in
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het licht van de ervaringen en van de evolutie der ideeën, stemmingen en instellingen,
gedurende de laatste jaren.
Zijn opzet is, een voorstel te ontwerpen, dat - wanneer eenmaal de overgangsperiode
van hulpverleening zal voorbij zijn - een definitieve en grondige bedrijfsregeling in
ons land mogelijk maakt, binnen het kader van onze grondwettelijke principes en
instellingen, en dat voor geleidelijke toepassing vatbaar is.
De strevingen en gedachtenstroomingen, die thans bij economisten, moralisten,
sociologen, politiekers en zakenlui gangbaar zijn, worden hier, door een eersterang
jurist, zoo scherp en soepel mogelijk gevat in stemrijke wetteksten.
L. Arts.

Aardrijkskunde
Fr. Ed. POLINARD, Physische aardrijkskunde van Belgisch Kongo,
geologie en minerale rijkdommen. - Zaïre, Antwerpen, 1944, 132 blz.
Het is niet gemakkelijk om uit te maken voor welke categorie lezers de schrijver dit
boek mag bedoeld hebben: eenerzijds wordt over geologie, weerkunde, enz.,
algemeene uitleg verschaft die iedereen begrijpen kan en vakmenschen weinig zal
boeien en anderzijds verschaft de auteur ons een technischen uitleg over het klimaat,
de geologie, de hydrographie en het relief, en ten slotte over den mineralen rijkdom
van Kongo, waar de menschen van het vak hun hart zullen aan ophalen, maar die
voor een leek niet erg genietbaar voorkomt.
De preciese en klare uiteenzetting, en het meest nog de bezorgdheid om haar
wetenschappelijke waarde, vallen in dit boek bizonder te apprecieeren.
L. Bruyns.
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Boeken bij de redactie toegekomen van 21 April tot 20 Juni 1945
Bespreking in de mate van het mogelijke
ACKERE, J. Van -, Eeuwige muziek. Een inwijding in de meesterwerken der
orkestliteratuur. - Standaard-Boekhandel, Antwerpen, 1944, 327 blz., gen. Fr.
90, geb. Fr. 110.
BACKER, A. De - and Dr H. De BACKER, Practical English, First Part. - Negende
herziene uitgave. De Boeck, Brussel, 1945, 277 blz.
BARBANSON, Constantijn Van -, De geheime paden der goddelijke Liefde. Met
een inleiding van P. Dr Theotimus O.F.M. Cap. - Romen en Zonen, Roermond,
Maaseik, 1945, 323 blz., gen. Fr. 85, geb. Fr. 105.
BERQUIN, K., Custos. Korte overwegingen voor kosters, kerkbedienden,
orgelisten, zangers. - D. Kinkhoren, Brugge-Brussel, z.j., 196 blz., gen. Fr. 28,
geb. Fr. 38.
BLESS, Dr W., S.J., Ons godsdienstig onderricht. Een verzoek aan onze
mede-priesters en aan allen die belang stellen in de godsdienstkennis van de
jeugd. - R.K. Centraal Bureau voor onderwijs en opvoeding. Redactie Verbum,
Maastricht, 1945, 36 blz., Fl. 0,95.
BOETIUS, Anicius Manlius Severinus, De vertroosting der wijsbegeerte. Klassieke Galerij I, Vreemde literatuur, De Nederlandsche Boekhandel,
Antwerpen, 1945, 204 blz., Fr. 30.
Boon, Jozef, C.SS.R., Onze Lieve Vrouw van altijddurenden bijstand. - Nieuwe
uitgave, Tielt, 1945, 94 blz., gen. Fr. 18, geb. Fr. 28.
BOON, Jozef, C.SS.R., Sprankeltjes zon. Declamatorium voor de kleinen. - De
Kinkhoren, Brugge-Brussel, 1945, 149 blz., Fr. 45.
BORREN, Ch. Van den -, Roland de Lassus. - De Nederlandsche Boekhandel,
1945, 120 blz., Fr. 40.
BREUKELEN, J.J.M. Van -, Christendom in de steigers. - Romen en Zonen,
Roermond-Maaseik, 1945, 156 blz., gen. Fr. 36, geb. Fr. 48.
BRUYÈRE, La -, Over den mensch, vertaald door Theo Van Stichel. - 'Oude
munten', De Kinkhoren, Brugge-Brussel, z.j., 53 blz., gen. Fr. 15, geb. Fr. 22.
BRUYNE, Arthur De -, Usselincx, de onvermoeibare. - Wiek op, Brugge-Utrecht,
78 blz., z.j., Fr. 35.
BURVENICH, Jos., S.J., Bezinning, gewetensonderzoek van een 'rustend' leider.
Penteekeningen van A. Boschmans. - Tweede uitgave.
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1945, 240 blz., gen. Fr. 65, geb. Fr. 85.
CHARRIÈRE, Kan.,Maria onze moeder. Uit het Fransch vertaald door Rector
G.J. Morsch. - Romen en Zonen, Roermond-Maaseik, 1944, 63 blz., Fr. 20.
CLOSEN, Gustaaf E., S.J., Lichtbakens in de Heilige Schrift. Theologische
beschouwing over godsdienstige grondgedachten van het Oude Testament.
Vertaald door H.J. Werps. - Beyaert, Brugge, 1945, 263 blz., Fr. 85.
COLARD, Jean, L'alimentation de la Belgique sous l'occupation allemande
1940-1944. - Nouvelles publications universitaires, Leuven, 1945, 186 blz., Fr.
90.
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COLARD, Jean, La coordination des transports en Belgique. Étude de politique
économique. - Nouvelles publications universitaires, Leuven, 1945, 227 blz.,
Fr. 95.
CYPRIANUS, Thascius Caecilius, Stervensnood. Ingeleid en vertaald door D.E.
Dekkers O.S.B. - 'Oude munten', De Kinkhoren, Brugge-Brussel, 1945, 42 blz.,
gen. Fr. 15, geb. Fr. 22.
DECORTE, Bert, Balladen van François Villon. - De Spiegel, maandschrift voor
poëzie, eerste jaargang, nr 1, Mei 1945. Moderne uitgeverij, Hoogstraten, 18
blz.
DELVAUX, Roger, L'organisation administrative du Congo Belge. - Zaïre, Van
Dieren, Antwerpen, 1945, 161 blz., Fr. 60.
DONDEYNE, Auguste, enz., Essais sur l'homme. - Éditions Universitaires, Brussel,
1945, 119 blz.
DUCHATEAU. V., De la souffrance à l'amour. La vie de Valentine. - Le Christ
dans ses témoins. Casterman, Doornik, 1945, 190 blz., Fr. 36.
DUMONT, Georges A., Léopold III roi des Belges. - Tweede uitgave. Dessart,
Brussel, z.j., 408 blz., Fr. 110.
DURY, Dr K., Salesiaan, Het wonderdadig leven van den heiligen Don Bosco.
Naar het Italiaansch van J.B. Lemoyne, Salesiaan.- Lannoo, Tielt, 1945, 317
blz., Fr. 120.
EECKHOUT, Marie-Thérèse Van -, Le respect de la personne dans l'éducation.
- 'Problèmes d'éducation', Desclée de Brouwer, Parijs, 1945, 206 blz., Fr. 40.
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ERASMUS, Desiderius, De lof der zotheid. - Klassieke Galerij V, Cultuur. De
Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1945, 174 blz., Fr. 30.
FORT, Gertrud von 1e-, Hymnen aan de Kerk. Nederlandsche vertaling door P.
Dr N. Wildiers, ingeleid door Dr Jul. Persijn. - Tweede herziene uitgave. De
Kinkhoren, Brugge-Brussel, 1945, 69 blz., geb. Fr. 70.
GERSJENSON, M.O. en Vj. Ivanov, Nihilisme en traditionalisme. Brieven van
den eenen hoek naar den anderen. Geautoriseerde vertaling uit het Russisch en
inleiding van Dr L. Landsman. - De Kinkhoren, Brugge-Brussel, 1945, 105 blz.,
gen. Fr. 40, geb. Fr. 55.
GROESSEN, P. Dr Hubertus van -, O.F.M. Cap., Leer en praktijk der aflaten. Romen. en Zonen, Roermond-Maaseik, 1945, 150 blz., Fr. 36.
HARMEL, Pierre, La familie et l'impôt en Belgique. - 'Bâtir', Casterman, Doornik,
1945, 93 blz., Fr. 36.
HAUTEM, Stephane, Le retour au silence. Journal d'un homo citroënsis, K. 228.
Bis. - Dessart, Brussel, 1945, 261 blz.
HOOGHE, Piet De -, Als de haan kraait... Morgengymnastiek. Kajotters-uitgaven,. Brussel, z.j., 20 blz.
HUPPERTS, J.M., Montfortaan, De 'Ware godsvrucht' in den hemel. - Derde
druk. Lannoo, Tielt, z.j., 67 blz., Fr. 8.
JACOBS, M. Augusta, Jacobus van Looy en zijn literair werk. - De Kinkhoren,
Brugge-Brussel, 1945, 249 blz., Fr. 86.
JANSSEN, Em., S.J., Diagnose. Gestalten en stilte. Verzamelde letterkundige
opstellen. - De Kinkhoren, Brugge-Brussel, 1945, 257 blz.
JESPERS, Hendrik, Michel de Ruyter, onze zeeheld. Bandversiering en illustratie
door van Barend Ballinck. - 'Ken uw volk', nr 6. De Pijl, Leuven, 1944, 150
blz., Fr. 40.
KEULERS, Dr Jos., Kruimels van 's Meesters disch. - Derde vermeerderde druk.
Romen en Zonen, Roermond-Maaseik, 1944, 192 blz., Fr. 30.
KEULERS, Dr Jos., Tweede reeks kruimels van 's Meesters disch. - Romen en
Zonen, Roermond-Maaseik, 1944, 192 blz., Fr. 30.
LAER, J. Van -, S.J., Vuur over 't land. Naar het oorlogsboek van St. De Rijck.
- Kajotters-uitgaven, Brussel, 1945, 144 blz., Fr. 27.
LOBET, Marcel, L'epopée belge des croisades. Poitiers, Jérusalem, Byzance,
Lépante. - Soledi, Luik, z.j., 244 blz., Fr. 45.
LOUSSE, Dr E., Geschiedenis. - De Kinkhoren, Brugge-Brussel, 1945, 89 blz.,
Fr. 30.
LOUSSE, Dr E., Geschiedenis van de hedendaagsche beschaving. - Magistra
Vitae VI. Geschiedenis der beschaving onder redactie van Prof. Dr E. Lousse.
- De Vlaamsche Drukkerij, Leuven, 1945, 369 blz., Fr. 150.
LUYKX, Theo, Een typisch vertegenwoordiger van den XIIIe eeuwschen adel in
onze gewesten, Gilles Berthout met den baard. - Mededeelingen van de
Koninklijke Vlaamsche Academie, Klasse der Letteren, jaargang VI, nr 3,
Standaard-Boekhandel, Antwerpen, 1944, 37 blz.
NAYER, Dr med. P.P. De - en Michel Bottu, Gezondheid, kracht, schoonheid
en blijheid. De athletische voorbereiding der jongeren. - Kajotters-uitgaven,
Brussel, 1944. 32 blz., Fr. 10.
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NEWMAN, J.H., Zelfkennis, I. Vertaald en ingeleid door Dr R.M.S. van den
Raevenbusch. - 'Oude munten', De Kinkhoren, Brugge-Brussel, 1945, 67 blz.,
gen. Fr. 15, geb. Fr. 22.
PHILIPPEN, L.J.M., pr., Onze begijntjes. Hun naam, hun leven. - 'De Seizoenen',
nr 54. De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1944, 119 blz., 10 platen,
Fr. 15.
PIE XII, S.S., Encyclique sur lesé tudes bibliques. Introduite et commentée par
L. Cerfaux. - 'Cité nouvelle' VI, Éditions universitaires, Brussel, 1945, 111 blz.,.
Fr. 20.
RENINCA, Zaad in den wind. - Lannoo, Tielt, 1945, 161 blz., geb. Fr. 42,50.
RENINCA, Wassend getij. - Twee deelen, Lannoo, Tielt, 1945, 89 en 96 blz., elk
deel Fr. 35.
ROMMERSKIRCH, Erich, S.J., Christus en de jonge christen. Vertaling en adaptatie
door J. Burvenich, S.J., teekeningen door A. Deblaere, S.J. - De Knape, Gent,
z.j. 222 blz., geb. Fr. 25.
SCHEEBEN, M.-J., Les merveilles de la grâce divine. Introduction et traduction
par Dom A. Kerkvoorde O.S.B. - Desclée De Brouwer, Brugge, 1944, 529 blz.,.
Fr. 80.
SEGHERS, René J., Huize Klarijn. - 'Korenaren' nr 10, De Kinkhoren,
Brugge-Brussel, 1945, 192 blz., gen. Fr. 45, geb. Fr. 60.
SELLMAIR, Jozef, Zakspiegel van Elckerlijk. Woorden van meesters.
Nederlandsche bewerking door Lode Rooze. - De Kinkhoren, Brugge-Brussel,
1945, 312 blz.,. geb. Fr. 80.
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SCHILTZ, Marcel, Van scheepsrampen en schipbreukelingen. Vertaald uit het
Fransch. door J. Van Thillo. - Standaard-Boekhandel, Antwerpen, z.j., 257 blz.,
Fr. 65.
SCHOELTER, Cl., S.J., Vertus du colonial.- Éditions du Chant d'Oiseau, Brussel,
1945, 94 blz., Fr. 21.
SIMON, Aloïs en Roger AUBERT, Boniface de Bruxelles. Évêque de Lausanne.
- 'Saints de nos provinces', Éditions universitaires, Brussel, 1945, 223 blz.
SOBRY, Prof. P., Vita academica. Een vade-mecum voor alle Leuvensche
universitairen. - Uitgave van het 'Corps', Leuven, 1945, 148 blz.
SPAEY, Dr J., Médecine sociale. - 'Bâtir', Casterman, Doornik, 1945, 144 blz.,
Fr.36.
STASSEN, Dr J., O.P., De alledaagsche mis. - Romen en Zonen,
Roermond-Maaseik, 1945, 51 blz., Fr. 20.
STEENBERGHEN, Fernand Van -, Épistémologie. - Institut supérieur de
Philosophie Leuven, 1945, 255 blz.
STINGLHAMBER, Colonel B.E.M.G. et Paul DRESSE, Léopold II au travail. Éditions du Sablon, Brussel, 1944, 385 blz., Fr. 99.
STREUVELS, Stijn, De oogst. - Tiende druk, Lannoo, Tielt,
Standaard-Boekhandel, Antwerpen, z.j., 116 blz., Fr. 25.
STREUVELS, Stijn, De teleurgang van den Waterhoek. - Vierde druk. Lannoo,
Tielt, Standaard-Boekhandel, Antwerpen, z.j., 288 blz., geb. Fr. 35.
THANS, Hilarion, Minderbroeder, Pateau Pastoor. Vertellen V. Sint-Franciscusdrukkerij, Mechelen, 1945, 231 blz., Fr. 30.
THILS, Prof. Dr Mag. Gustave, Mission du clergé ei du laïcat. - Desclée De
Brouwer, Brugge, 1945, 176 blz., Fr. 25.
TOSSIJN, Ph., De Chief-scout. Levensschets van Lord Baden-Powell of Gilwell,
met penteekeningen van B.P. - Vlaamsche-Scoutpers-comité, 1944, 94 blz., Fr.
27,50.
VANSTEENKISTE, Kleinens M., O.P., Het rassenvraagstuk. 'Levensbeschouwing', Beyaert, Brugge, 1945, 99 blz., Fr. 50.
VOGHT, JOZ. De -, CXXV beeldekens voor mijn volk. - Tweede vermeerderde
uitgave. Van Mierlo-Proost, Turnhout, z.j., 162 blz., Fr. 50.
WACHTER, Lode, De-, Onderwijzers leren onáerwijzen. Normalisten vóór de
klas. - De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1944, 179 blz., Fr. 70.
WACHTERS, Louis, Vlaanderen's Ruwaard. - Davidsfonds, Leuven, z.j., 139
blz., Fr. 12.
WEERDT, Prof. Dr H. Van de -, Inleiding tot de Gallo-Romeinsche archeologie
der Nederlanden. - Standaard-Boekhandel, Antwerpen, 1944, 379 blz., Fr. 240.
YDEWALLE, Stanislas d' -, De kartuize Sint-Anna-ter-Woestijne te Sint-Andries
en te Brugge, 1350-1792. - De Kinkhoren, Brugge-Brussel, z.j., 362 blz., gen.
Fr. 200, luxe-uitgave Fr. 300.
Une Belgique... à faire ensemble. - Éditions de la Cité, Brussel, 1945, 62 blz.,
Fr, 18.
Charbons. - Résistance catholique, Gent, z.j., 26 blz., Fr. 7,50.
Het economisch herstel van België. De overgang naar een vredeseconomie. Baude, Brussel, 1945, 197 blz., Fr. 60.
Épuration. - Résistance catholique, Gent, z.j., 25 blz., Fr. 7,50.
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Feestkrans bij het eerste lustrum der uitgeverij 'Pro Arte', 1939-1944. - Pro Arte,
Diest, z.j. 207 blz., Fr. 150.
Gij, gedetineerden. - Katholiek verweer, Gent, z.j., 26 blz., Fr, 7,50.
Handhaaf en bouw! De vernieuwing van het verkennen in het Vlaamsch Verbond
der katholieke Scouts. - Vlaamsche-Scoutpers-comité, Brussel, 1945, 100 blz.,
Fr, 25.
Kolen. - Katholiek verweer, Gent, z.j., 27 blz., Fr. 7,50.
O.F.-F.I. - Résistance catholique, Gent, z.j., 22 blz., Fr. 7,50.
Het Oosten aan Mohammed... of aan Christus? Bij de 75e verjaring van de
stichting van de Zusters Missionarissen van Onze-Lieve-Vrouw van Afrika
(Witte Zusters van kardinaal Lavigerie). - Zusters Missionarissen van
Onze-Lieve-Vrouw van Afrika, Antwerpen, 1945, 89 blz., Fr. 15.
Résistance. - Résistance catholique, Gent, z.j., 32 blz., Fr. 7,50.
Het verkennen als katholieke opvoeding. Uitspraken, bijdragen, documenten. Vlaamsche-Scoutpers-comité, Brussel, 1945, 206 blz., Fr. 45.
Verkennen in het parochiaal milieu. Door enkele aalmoezeniers en leiders onder
leiding van Jan De Meyer. - Vlaamsche-Scoutpers-comité, Brussel, 1945, 62
blz., Fr, 25.
Weerstand. - Katholiek verweer, Gent, z.j., 38 blz., Fr. 7,50.
Zuivering. - Katholiek verweer, Gent, z.j., 28 blz., Fr. 7,50.
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Besluiten
Baron F.X. van II
betreffende de der Straten
maatschappelijke Waillet
zekerheid
Claude Bernard Dr J. Lebeer

I

'De
Wandelende
Jood' van
August
Vermeylen

II

Em. Janssen

169
[62]

126

18
[44]

108

Dood en smart, Em. Janssen
zonde en liefde
(Over -)

I

2

Economische
paradoxen
(Onze -)

III

203

Dr K. du Bois
de Vroylande

Franciscus van V. Morel
Assisi, een
religieus genie

II

Geerebaert
E. de Strycker II
(Een groot
classicus E.P. -)

[I]

65

[51]

115
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Woekerprijzen A. Darquennes II
en
restitutieplicht
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N.B. - Het romeinsch cijfer verwijst naar de aflevering, het arabisch naar de
bladzijde. - Bij vergissing werd het tweede nummer van dezen jaargang verkeerd
gepagineerd. Om dit eenigszins te verhelpen geven wij in de inhoudstafel de foutieve
maar feitelijke pagineering tusschen haakjes, en daarna de pagineering die er had
moeten staan.

II. Boekbesprekingen
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theorieboek voor
muziekonderricht
Pfandl, Ludwig Filips II

IV

301

Podevijn, R. Dom III
- Bavo

219

Polinard, Fr. Ed. - IV
Physische
aardrijkskunde van
Belgisch Kongo,
geologie en
minerale
rijkdommen

304

Pols, André M Vijftig jaar
Vlaamsche opera

II

[76]

140

Prims, Fl. - De
II
Kloosterslot-beweging
in Brabant in de XVe
eeuw

[78]

142

Pulinx, Dr K. Arthur van
Schendel

III

211

Put, Emiel Van Gravin Johanna

I

63

Reninca - Wassend IV
getij

289

Reninca - Zaad in IV
den wind

289

II

[74]

138

Roelants, Maurice II
- Komen en gaan

[74]

138

Rodenbach,
Albrecht Gedichten

Ronse, S.J., P. Zoo zien wij haar

III

209

Roos, E. - God,
mensch,
gemeenschap

IV

294

Rooy, Jos Van - De IV
scheppende stroom

296
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Ruythegem,
I
O.F.M.,
Wencesclaus Van
- God aan den
Mensch

56

Sagehomme, S.J., III
G. - Répertoire
alphabétique de
13.000 auteurs avec
46.000 de leur
ouvrages (romans et
pièces de théâtre)
qualifiés quant à
leur valeur morale.
Sixième édition
revue et complétée
par E. Dupuis, S.J.

213

Scheeben, M. Gesammelte
Schriften

II

[69]

133

Simoens, Leo I
Vlaamsche dichters
bidden

58

Simons, Jozef - In IV
Italië

295

Speekaert,
III
C.SS.R., A. Elegische Vreugden

214

Stichel, Theo Van I
- Het lieflijk Kleed

59

IV

290

Stellfeld, Dr J.A. - IV
Andreas Pevernage,
zijn leven, zijne
werken

299

Terlinden, Charles III
Vicomte - La
Révolution de 1830
racontée par les
affiches

218

Steenberghen, F.
Van Epistémologie
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VII

Teunissen, Dr
III
Rich. - Uit het
leven van Antony
Van Leeuwenhoek

223

Theunis, A. - Stille IV
nacht, heilige nacht

297

Thils, Gustave L'Église et nos
institutions
nationales

IV

288

Thils, Dr Mag. G. III
- Hoe denkt en
schrijft Sint Paulus?

206

Tichelen, Hendrik III
Van - Leve de
daad!

221

Timbergen, Dr J. - II
Economische
bewegingen
Timmermans,
Helene - Spreken
en schrijven wij
keurig
Nederlandsch?

III

Uten, S.J., L. - O
Hart voor ons
gebroken

II

[80]

216

[70]

Uten, C.SS.R., Jos III
- Meisje, uw
roeping?
Valeriaan, O.F.M. II
Cap., S.T.B. - Onze
Lieve Vrouw en
Banneux
Valvekens, O.
Praem., Dr E. Philips II, koning
van Spanje, vorst
der Nederlanden

144

134

210

[70]

I

134

62
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Valvekens, E. II
Norbert van Gennep

[77]

141

Velde, Antoon Van I
de - Nele Van
Ingedal

59

Velge, Henri L'Organisation
professionnelle

IV

304

VerhellE.J. Stormwake

IV

295

Verhelle, pr., Jos - IV
Godsdienst en
cultuur

294

Verlinden, Carlos IV
- L'épreuve suprême
de la liberté

304

Verlinden, Carlos IV
- Pour une
fédération des
nations libres

302

Verpoort, A. en P. II
Hoornaert - De
Handelsvennootschappen

[80]

144

Vocht, Maurice De IV
- Plastiek in de
architektuur

300

Wachters, L. Lieven Gevaert

223

III

Werda, C. II
Muzikaal
handwoordenboek

[75]

139

Weyts, Staf - Niets III
dan een droom

214

Wildiers, O.F.M.
Cap., N. Nationale cultuur

IV

294

Willems, Joris,
F.M.P. - Was Jan
Frans Willems
christen?

II

[74]
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138

Willmann, Otto Logica. Een
inleiding in de
denkleer

IV

922

Wijdeveld, Gerard II
- Zomerwolk

[71]

135

Le réseau du
II
commerce mondial

[79]

143

La ronde des livres, III
par un groupe de
professeurs de
l'Institut Saint-Louis
à Bruxelles
Wissenschaft und
Wirtschaft

II

213

[79]

Feestkrans, bij het IV
eerste lustrum der
uitgeverij 'Pro Arte',
1939-1944

143
294
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